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Meddelelser om Norges Fiske i Aarene 1875—78. 
Af 

Robert Collett. 

(Hermed 2 Plancher). 

(Meddelt i Mødet den 21de Februar 1879). 

Som det første Supplement til min i 1874 udgivne Afhandling: ,Norges Fiske, 

med Bemærkninger om deres Udbredelse* (Tillægsh. til Forh. Vid. Selsk. Chra. 1874), 

meddeles nedenstaaende samlede Bemærkninger, der væsentlig vedrøre forskjellige af 

de i den nævnte Fortegnelse omhandlede Arter. I de forløbne 4 Aar (1875—78) er 

Kundskaben om Landets Fiskefauna bleven ikke uvæsentlig forøget, og skjønt An- 

tallet af nytilkomne Arter ikke har været særdeles betydeligt, har der for de alle- 

rede bekjendte Formers Vedkommende kunnet tilføies ganske væsentlige Tillæg til 

Kundskaben om deres Udbredelse, efterat Interessen ogsaa for denne Del af Landets 

Fauna er bleven mere almindelig. 

I 1874 udgjorde Norges Fiskefauna, ifølge hvad der i den nævnte Afhandling 

er paavist, 188 Arter, hvoraf 15 angaves endnu ikke at være fundne udenfor Norges 

Grændser, 15 at udgjøre Bidragene fra den rent arctiske Fauna, 34 som tilhørende 

den specifik nordeuropæiske, og 66 den almindelige europæiske Fauna; 928 tilhørte 

den mellem-europæiske Faunas nordlige, og 11 sammes sydlige Former; 12 udgjorde 

Bidragene fra den specifik sydeuropæiske Fauna, hvortil endnu kom 7, der henreg- 

nedes under de rent pelagiske Arter. I Løbet af de sidste 4 Aar er der af den 

førstnævnte Gruppe udgaaet næsten det halve Antal, der ere blevne fundne ogsaa i 

de tilstødende Farvande udenfor Norge, og saaledes ere gaaede ind under Bidragene 

enten af den rent arctiske, eller af den nordeuropæiske Fauna; ligeledes er det en 

Selvfølge, at den stadigt fremadskridende Kundskab om Fiskenes Udbredelse i øvrige 

Lande i Europa har kunnet bevirke flere Omflytninger ogsaa inden de øvrige Grupper. 

Efterat jeg under Tilføielsen af de nyere Observationer paany har gjennemgaaet 

det ældre Materiale, har jeg fundet af Fortegnelsen af 1874 at burde udelukke Core- 

gonus milssonit, idet de lndivider, hvorefter Arten opførtes som tilhørende Landets 

Fauna, neppe kunne opfattes som andet, end udgjørende en mindre, skjønt forholdsvis 

udpræget Race af den normale C. lavaretus, nemlig Varieteten Wartmanni. 

Vid.-Selsk. Forh. 1879. No. 1. l 
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Sandsynligvis bør ogsaa Brama raji foreløbig udgaa, da Nilssons Opgivende i . 

Skand. Fauna, at denne Art ogsaa er truffen ved Norges Kyster. ifølge Prof. Es- 

marks Antagelse sandsynligvis har været ucorrect. å 

Derimod kan Fortegnelsen forøges med 6 Arter, hvoraf dog blot de 4 udgjøre | 

virkelige Tillæg fra de seneste Aar, nemlig Thynnus peregrinus, n. 8p., Pela- 

mys sarda, Bl., Anarrhichas latifrons, Stp., samt Lycodes frigidus, Coll. 

(n. sp.); af de øvrige var den ene tidligere ikke opført som en distinet Art, nemlig — 

Sebastes viviparus, Kr., og den anden, Mugil capito, Cuv., var bleven indsat 

i et Magazinrum, da den foregaaende Fortegnelse affattedes. 

Hertil kommer endnu et Par tvivlsomme Arter, der endnu ikke have kunnet 

opføres under sine bestemte Navne. Herhen hører en Sebastes(?), der er beskreven 

udførligt af Sognepræst Heltzen i dennes efterladte omfangsrige Beskrivelse af Helge- 

land i Nordland (i Manuser. opbevaret paa Bergens Mus.), og som maaske tilhører 

en hidtil ukjendt Slægt eller Art; samt en spæd Fiskeunge, der synes at tilhøre en 

Ammodytes, eller atstaa denne Slægt nær, og som jeg hidtil ikke har kunnet bestemme. 

Fremdeles har jeg for enkelte af de i den oprindelige Fortegnelse omhandlede 

Arter foretaget en eller anden Forandring i Synonymi eller Nomenclatur. 

Det samlede Antal Fiske, der for Tiden ere fundne indenfor Landets Omraade, 

er saaledes 192; af disse er dog idetmindste 1 indført, nemlig Cyprinus carpio, og 

dette sandsynligvis ogsaa Tilfældet med Tinca vulgaris. 

I de nedenfor meddelte Bemærkninger svarer ethvert No. foran de omtalte 

Arter til Nummeret i ,,Norges Fiske"; de ny tilkomne Arter ere opførte uden No. 

Endelig kan tilføies, at jeg ved Totallængden forstaar her, som overalt, Længden fra 

Snudespidsen til Spidsen af yderste Caudalflig, saaledes Halefinnen medregnet. 

Subcl. 1. Teleostei. 

Ord. 1. Acanthopterygii. 

l. Gasterosteus aculeatus, Lin. 1766. 

a. Forma gymnurus, Cuv. 1829. 

Medens Formen trachurus optræder i Saltvand eller Brakvand 

overalt langs Landets Kystlinie op til Varangerfjorden, er Formen 

gymnurus, som det synes, udelukkende bunden til Ferskvand, og 

alle de Individer af denne Art, som jeg i de sidst forløbne Aar 

har undersøgt fra Landets indre Dele, have tilhørt denne sidst- 

nævnte Form (Listerland Juli 1877, Graven ved Hardanger Aug. 



CHRISTIANIA VIDENSK.-SELSK. FORHANDL. 1879. No. 1. 3 

1877, Romsdalen op til Horgheim Juli 1875, Magerøen i Vest-Fin- 

marken Juni 1878, Langfjordvand i Syd-Varanger Juli 1878). Alle- 

rede tidligere har jeg omtalt Exemplarerne fra Klævand paa And- 

øen (ved Tromsø), og nævnt, at Krøyer har erholdt den fra en 

Ferskvandssø ved Hammerfest. Localiteterne for denne Form 

strække sig saaledes fra de sydligste Dele af Landet, og langs 

hele Kystlinien til op forbi Varangerfjorden. 

Idethele optræder paa mangfoldige Steder i Landets Fersk- 

'vande (hvor disse ikke ere altfor langt fjernede fra Søen), en eller 

anden aculeatus-Form, som maaske vil, efterhaanden som de blive 

undersøgte, vise sig at tilhøre idetmindste for en overveiende Del 

Formen gymnurus. Der foreligger idethele endnu intet uomstøde- 

ligt Bevis paa, at den fuldkommen pandsrede Form (trachurus) er 

taget i Landets indre Dele. I ,Norges Fiske" findes vistnok an- 

ført som Localiteter for denne sidstnævnte Form Indsøerne paa 

Hadeland; denne Angivelse er dog efter gamle Kilder, og jeg har 

ikke seet Expl. herfra. .De Expl., som jeg bidtil har undersøgt fra 

Maalselven, gaa ind under Varieteten hemigymnus, og de Exem- 

plarer, som Prof. Fsmark har modtaget fra Sjusjavre, 15 Mile fra 

Saltvand i det indre af Finmarken, og som han omtaler under Nav- 

net G. aculeat. var. trachurus (i Forh. Scand. Naturf. 10 Møde 1868, 

p. 520), har jeg ikke seet, og har hidtil ikke kunnet erholde Expl. 

fra denne mærkelige Localitet. | 

Endskjønt Formen gymmurus udviser enkelte individuelle Va- 

riationer 1 Farvetegning og Armatur, er den idethele constant, og 

udgjør en bestemt Race, der oftest optræder ublandet. I sin typi- 

ske Form har den alene 3 Tverplader mellem 1ste og 2den Dorsal- 

pig, foruden en kort fortil; disse begrændses nedtil af den noget 

bredere Plade, der støtter Ventralpiggen. Hos enkelte Individer 

vil dog. en eller anden kortere Plade strække sig frem mellem lste 

Dorsalpig og Hovedet; men hos det overveiende Antal er dette 

Parti glat, ligesom hele Legemet bagenfor den 2den Dorsalpig. 

Heller ikke sees Spor af nogen Kjøl paa Haleroden. Farveteg- 

ningen er idethele mindre livlig, end hos Formen trachurus, 0g — 

sølyglindsende Partier findes ikke. Heller ikke ORRE den en 
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Størrelse, som ofte findes hos denne; de største foreliggende Ex. 

(fra Hardanger) have en Totall. af 67mm. KR 

b. Forma hemigymnus, Coll. 1874. 

Under dette Navn har jeg opført en Overgangsform mellem 

gymmurus og trachurus, hvoraf Individer forekomme. enkeltvis i 

Saltvand eller Brakvand blandt den sidstnævnte. Tverpladernes 

Antal er 4, saaledes at Rækken blot strækker sig til den bagre 

Rand af 2den Dorsalpig, medens hele den bagenfor liggende Del 

af Legemet er nøgent. Derimod er Stykket mellem forreste Tver- 

plade og Hovedet opfyldt af 3 kortere Tverplader, saaledes at Le- 

gemets forreste Del er helt pantsret, ligesom en distinet Kjøl er 

tilstede paa Halens Sider; ved de sidste Characterer skiller den 

sig fra Formen gymnurus, der har Halen fuldkommen uvæbnet. 

Et nyt Expl. fra Farsund (Saltvand) 1877 stemmer fuldkom- 

men overens med Expl. fra Christianiafjorden. Et Par Ind. tagne 

af Fiskeri-Inspect. Landmark i Maalselvdalen ved Tromsø, omtr. 

I Mil fra Søen i et Vandløb, der stod i Forbindelse med Elven, 

saaledes i ublandet Ferskvand, tilhørte ligeledes denne Form; et af 

Individerne viste en Tilnærmelse til Formen trachurus, idet den 

ene Side havde 8 istedetfor 4 Tverplader, medens den anden Side 

var normalt væbnet. 

Det er sandsynligt, at naar den fuldt væbnede Saltvandsform 

trachurus, der i ethvert Fald maa opfattes som den oprindelige, 

stiger fra Søen op ad Elvene, eller ved Søfugle eller paa anden 

Maade indføres i det ublandede Ferskvand, forsvinder efterhaanden 

Armaturen, og efter et tilstrækkeligt langt Ophold i det ferske 

Vand uddannes den glatte Form gymmnurus gjennem Overgangs- 

leddet hemigymnus eller andre lignende Former. 

2. Gasterosteus pungitius, Lin. 1766. 

Gaar mod Nord lige op i Finmarken. Saaveli 1876, som i 1878. 

indsamlede jeg den i Bækkeløb i Børselven i Porsanger, samt i Pas- 

vigelven og Langfjordvand i Sydvaranger, overalt i ublandet Fersk- 

vand; Exemplarerne fra den førstnævnte Localitet (70" 20" N. B.), 
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vistnok den nordligste paa Jorden, vare ligesaa store og udviklede, 

som noget fra Landets sydligere Egne, og i enhver Henseende 

overensstemmende med disse. Totall. var indtil 65mm; Farveteg- 

ningen særdeles mørk, med mindre tydelige Pletter. 

Arten synes idethele at optræde sporadisk i Landet. For 

Tiden kjender jeg blot som sikre Localiteter (foruden de oven- 

nævnte) Egnene om Christianiafjorden, Listerland (1877), Mjøsen 

ved Lillehammer, hvor Fiskeri-Inskpectør Landmark tog talrige 

Individer i Oct. 1877, saaledes i en Afstand fra Saltvand af 16 

Mile, samt enkelte Steder omkring Trondhjemsfjorden. Sandsynlig- 

vis vil den dog vise sig paa flere Punkter af Kysten. 

5. Perca fluviatilis, Lin. 1766. | 

Ligesom det er Tilfældet med flere af Landets Ferskvands- 

fiske, bebor den hovedsageligt (eller udelukkende) blot 2 større og 

* vidt adskilte Districter, nemlig de indre østlige Dele søndenfor 

Dovre, hvor den er indvandret fra Sydsverige, samt Finmarken, 

hvor den har en nordøstlig Oprindelse. Den mangler saaledes 

ganske i hele Bergen Stift samt i Christiansand Stift vestenfor 

Christiansand; fremdeles, saavidt hidtil bekjendt, paa hele Stræk- 

ningen fra Trondhjemsfjorden af op til Finmarkens Grændse. I 

Finmarkens indre Dele er den derimod talrig i Laxvand i Porsan- 

ger, i Pasvigelven og flere andre Elve og Vande i Syd-Varanger, 

foruden, som tidligere nævnt i Sjusjavre i Alten, og forekommer 

sandsynligvis paa flere andre Steder i disse Egne. 

Skjønt idethele en udpræget Lavlandsform, der neppe regulært 

stiger op over Granens Grændse, fandtes den dog (Juni 1864) i en 

Indsø ovenfor Furusjøen i Vaage i en Høide over Havet, der neppe 

var under 3000 Fod. Hvorvidt den her var opsat fra Gudbrands- 

dalslaagen, kunde ikke afgjøres. Det er efter denne Observation, 

at Bemærkningen er meddelt i , Norges Fiske* om dens Forekomst 

paa Fjeldene mellem Gudbrandsdalen og Østerdalen. 

I Landets sydlige Dele foregaar Rognkastningen i den første 

Halvdel at Mai. I 1875 vare Indiv. i fuld Leg paa Lørenskoven 

ovenfor Christiania den 9de Mai; de første Unger fremkom 174e Mai. 
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Kort før .Udklækningen pulserede Hjertet 45 Gange i Minuttet: 

Blommesækken absorberedes i 4 Dage. | 

En Unge med en Totall. af 27mm., en Hovedlængde af 6,5mm. 

optaget fra flere Favnes Dyb i Mjøsen l14de October af Fiskeri- 

Insp. Landmark, var endnu hvidagtig overalt uden Spor af Tver- 

baand, og med netop frembrydende Skjæl. 

I Iddefjorden udenfor Fredrikshald er Arten ikke sjelden i 

Saltvand, og jeg har her udtaget Ex. (Juli 1877) fra et Dræt Sild; 

dog er Vandet stærkt opblandet med Ferskvand. Sporadisk erhol- 

des Arten ligeledes paa flere Steder nærved Kysten mellem Frede- 

rikshald og Frederikstad. 

6. Labrax lupus, Cuv. & Val. 1828. 

Af denne idethele sporadisk forekommende Art har Univ. Mus. 

i 1876 erholdt et nyt Ex., fanget ved Frederikstad 3die October. 

Totall. af dette Ind. er 370mm.; Hovedets L. er 94mm., Legemets 

Høide 78mm. | 

Dette er det 5te Ind., der er fundet i Christianiafjorden siden 

i 1829, da Prof. Esmark erholdt det første Individ. 

8. Lucioperca sandra, Cuv. & Val. 1818. 

Det største Ex., som jeg har undersøgt her fra Landet i de 

seneste Aar, var fanget i en Bielv til Glommen i Slutn. af April 

1878, og maalte 910mm., hvoraf Hovedets L. var 240mm. Den er, 

som tidligere nævnt, indskrænket til Glommens sydlige Dele og 

enkelte af de med denne forbundne Vande og Bielve; herfra om- 

tales den allerede i 1715 af Ramus under Navn af Gjørs eller 

Sandert. 

12. Pagellus centrodontus, (De la Roche) 1809. 

Det eneste Sted i Scandinavien, hvor Arten hidtil er kjendt 

som stationær, er ved Bergen, hvor den ikke er sjelden, men er- 

holdes jevnlig hvert Aar saavel om Vaaren i April, som især om 

Høsten i Nov. og December; ofte ere endog Ind. tagne i Brakvand 

(ved Indløbet til Fjøsingervand). 
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Paa alle andre Steder er der sporadisk eller tilfældig. I Chri- 

stianiafjorden er i de seneste Aar intet Ex. bleven erholdt; ved 

Christiansand blev et Ind. fundet halvdødt flydende i Vandskorpen 

i Marts 1868. 

13. Sebastes marinus, (Lin.) 1766. 

Ligesom S. viviparus føder ogsaa Hovedformen S. marimus 

levende Unger, der befinde sig ved Gydningen omtrent paa samme 

Udviklingsstandpunkt, som dennes, men ere maaske ubetydeligt 

større. Yngelens Totallængde i udstrakt Stilling er omtr. 6mm.; de 

fleste ere ved Fremfødningen sammenbøiede, med Halen slaaet op 

under Bugen. | 

Yngletiden falder i Vaarmaanederne, i Regelen fra Midten af 

April til Midten af Mai; dog erholdes fra og til gydefærdige Indi- 

vider endnu langt ud paa Sommeren. Denne Gydetid er den samme 

langs heie Kystlinien. Saaledes erholdt Hr. Brodtkorb paa Tjøttø i 

Helgeland den 19te Mai 1878 4 gydefærdige Individer, der betragte- 

des som Efternølere, idet den regulære Yngletid her sættes til April 

Maaned. Den samme Yngletid har Cons. Schneider observeret ved 

Tromsø, medens han ogsaa har erholdt et Ind., som den 8de Juli 

Juli 1878 endnu ikke havde gydt, idet Rognen blot delvis var ud- 

klækket. 

Under Gydningen holde Individerne sig i Regelen paa 100 

Favnes Dyb, medens de efter dennes Ophør gjerne søge op paa 

det noget grundere Vand, og faaes oftest paa et Dyb af 70—80 

Favne. De fleste Fiskere ere enige i, at Individerne sjeldnere 

lade sig fange under Yngletiden, end udenfor denne. 

Naar den gydefærdige Fisk faaes op i Baaden, rinder ofte en 

stor Del af Yngelen ud af sig selv, og flere Fiskere have iagttaget, 

at den levende Yngel svømmer livligt om i Vandet i Bunden af 

Baaden, eller naar man slipper den op i et Øsekar. 

Yngelen tilbringer, som det synes, den første Tid af.sit Liv 1. 

Vandskorpen, ofte langt fra Land, og søger senere ned paa Dybet. 

Som jeg tidligere har nævnt?!), har den norske Nordhavs-Expedition 

1) Forh,i Vid. Selsk. Chr.a 1878, No. 4, p. 4, og No. 14 p. 13. 
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under begge de sidste Aars Togter (5te Juli—8 Aug. 1877, og 6te 

Juli 1878) optaget med det fine Overfladenet gjentagne Gange spæd 

Yngel af denne Art (med en Totall. af 9 til 19mm.), der bleve trufne 

svømmende om umiddelbart i Vandskorpen i Havet omkring Jan 

Mayn, og omtrent midtveis mellem Norge og Spitsbergen. Dette 3 

var utvivlsomt Aarsyngel, fremfødte i Mai. 

De noget større Unger, hvis Totall. var 62mm. og derover, er- 

holdtes derimod alene i Trawlnettet fra Bunden selv, i en Dybde 

af indtil 150 Favne. De synes her hyppigt at blive et Bytte for 

Fiske; saaledes udtog jeg 21de Juni 1878 ved Nordcap en Unge 

med en Totall. af 52mm. af Ventrikelen af en Gadus morrhua, samt 

en noget større Unge med en Totall. af 150mm. af Ventr. af en 

- Hippoglossus vulgaris, begge opfiskede fra et Dyb af 80 Favne. 

Melkefiske synes at være sjeldnere, end Rognfiskene, hvilket 

jeg ogsaa har havt Leilighed til at bemærke hos Seb. viviparus. 

Hos et Par temmelig store Hun-Individer, som jeg modtog fra 

Stavanger i December 1877, var Rognen begyndt at løsne i sin 

yderste Del, medens den indre Del var temmelig fast. Hos et af 

Individerne, hvis Totall. var 550mm., anslaar jeg Rognkornenes An- 

tal til omtr. 148,800. 

Som bekjendt er denne Art overalt langs Kysten Gjenstand 

for et betydeligt og indbringende Fiskeri, der foregaar med Line 

paa et Dyb af 60—100 Favne. Paa enkelte Steder, saaledes i Lo- 

foten, benyttes ogsaa ved Fangsten almindelige Garn (Sei-Garn), 

hvorved undertiden flere Hundrede Indiv. kunne fanges i et enkelt 

Dræt. Heraf fremgaar, at Arten optræder i Stimer. 

Som et Exemplar af en usædvanlig Størrelse kan nævnes et, der 

fangedes ved Glesvær nær Bergen i Jan. 1876; dets Vægt var 

næsten 5 Kilogr. Samtidig omtaltes Ex. fra Nordland med en Vægt 

af omtr. 51/, Kilogr. | 

Et Ex. er fundet fossil i det postglaciale Ler ved Ytterøen i 

Trondhjemsfjorden, i en Høide over Havet af omtr. 80 Fod. Et 

halvvoxent Ex. herfra opbevares paa Univ. Mus.; de forskjellige 

Ben ere lidet sammenhængende, og ligge løst indleirede i Leret. 
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Sebastes viviparus, Kr. 1844. 

1844. Sebastes viviparus, Kr. Naturh. Tidsskr. 2 R., 1 B., p. 275. 

Er i ,Norges Fiske* ikke optagen som selvstændig Art, hvad 

den dog sandsynligvis fortjener. De Distinctioner, som Dr. Litken 

i Vid. Medd. Naturh. Foren. Kbhv. 1876, p. 358, har opgivet mel- 

lem begge Former, have vist sig constante ogsaa paa de Individer, 

som jeg i afvigte Sommer har undersøgt herfra Landet. Foruden 

de af Dr. Litken paapegede Forskjelligheder fortjener maaske at 

nævnes en, der ligger i Tandvæbningen paa Præoperculum. Medens 

hos S. marimus alle 5 Tænder staa lodret paa Gjællelaagets Yder- 

rand, saaledes at de nederste altsaa pege ret nedad, har hos alle 

de Indiv. af S. viviparus, Som jeg har undersøgt, de nedre Tænder 

været rettede noget bagover, ligesom de øvre. Især er dette frem- 

trædende hos de yngre Individer. | 

Yngletiden hos Seb. viviparus indtræder ofte først i Juli eller 

August. I Christianiafjorden, hvor den sidstnævnte Form er tem- 

melig talrig, og jevnlig fanges til de fleste af Aarets Tider, har 

jeg undersøgt talrige Individer i Vaarmaanederne, og endnu funden 

Rognen halvfast. Ind. med flydende Yngel har jeg truffet ved Stav- 

anger lste Aug. 1867, og ved Christiania 12te August 1878. 

- Antallet af Rognene synes at være saavel absolut, som relativt 

betydeligt mindre end hos S. marrmus. Hos et Individ af Middel- 

størrelse (med en Totall. af omtr. 300mm.), vare Rognkornene neppe 

over 18,000 i Antal. Af Størrelse ere de kun ubetydeligt mindre, 

end hos S. marinus. 

Det mindste af de rognbærende Individer, som jeg har under- 

søgt, har maalt 210mm. (Chr.fjorden 8de Febr. 1878). 

Dens Nordgrændse kan for Tiden ikke opgives med Sikkerhed. 

Af Dr. Olsson er den tagen ved Aalesund (i 1867), og det er sand- 

synligt, at den idetmindste gaar op til Trondhjemsfjorden. 

14. NSebastes dactylopterus, (De la Roche) 1809. 

Det mindste Ex., som jeg har havt Leilighed til at undersøge 

fra de norske Kyster, opbevares i Vid. Selsk. Saml. i Trondhjem, 

og har en Totall. af 220mm. Dette er fanget i Trondhjemsfjorden. 
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? Sebastes, n. sp. 

Under Afsnittet om ,Ueren* (Sebastes marimus) beretter Sog- ; 

nepr. Heltzen i sin efterladte haandskrevne Naturbeskrivelse over 

Helgeland i Nordland") om en Form af denne Slægt, hvoraf Forf. 

har idetmindste havt et Exemplar til sin Raadighed, og som paa 

Grund af den forholdsvis udførlige Beskrivelse, hvoraf den ledsages, 

maaske tør antages at have tilhørt en virkelig ukjendt Form, (hvil- 

ket ogsaa har været antaget af Forfatteren), men som ikke senere er 

gjenfunden. Jeg meddeler her Heltzens Bemærkninger in extenso. 

, Perca, Aborre. Af denne Slægt kjender Nordboeren kun en eneste Art, der 

deler sig i 2de Grene: 

»,1) Uer, Strøms Rødfisk..... Den er Systemernes Perca Norvegica, pinnis dorsa- 

ylibus unitis radiis XV spinosis, XIV mollibus, corpore rubro, Retz. F. 8. p. 336%. 

(Herefter følger Beskrivelse af Sebastes marinus, ligesom Redegjø- 

relse for dens Betydning og Fiskeri). 

92) Stor-Uer eller Hav-Uer. Dette Navn fortiener den fuldkomen; thi uden 

vat tabe en almindelig Uers Dannelse, saavel i Længde som Bredde — saa overgaaer 

sden hiin saa aldeles i Størrelse. — Istedet for den almindelige er fra 1 til 2 Qvar- 

»teer lang, saa er denne 6 åa 7 Qvarterer i Længde, og Bredden er i Forhold den 

samme, som hos den almindelige, — I Henseende til Farve har den 'aldeles intet 

sadskilt fra den almindelige. Derimod afviger den i Straalenes Antal i Finnene, uag- 

ytet disse ere de samme som hos ovennævnte... Brystfinnen 16; Bugfinnen 6, hvoraf 

, den første er et fuldkoment Been; i Bagfinnen den første tornagtig skarp men kort, 

,de 2 andre lange ligesaa, de øvrige bløde, i alt 12 Straaler; Rumpfinnen havde 20 

ybløde, men Rygfinnen var frygtelig; den havde 20 vel lave, men meget hvasse, 

shaarde, tornagtige, stærke, (hvoraf den første var tykkest) Straaler. Derimod havde 

uden 20 højere, mindre tornagtige, mere bøjelige Straaler, der stode i umiddelbar 

'") Dette af Sognepræst til Hemnæs i Helgeland, Heltzen, efterladte vidtløftige Manu- 

seript, bestaaende af mange Bind, som opbevares paa Bergens Musæum, inde- 

holder hovedsagelig en med en overordentlig Flid affattet Naturbeskrivelse 

over Helgeland i Nordland, I et af disse Bind, hvis Titel er: ,Forsøg til 

Physisk og Oeconomisk Beskrivelse over Ranens Præstegjeld i 

Nordlandene, 1ste Deel*, dateret Hemnæs Præstegaard 30te Jan. 1833, og 

hvor det 5te Capitel omhandler: ,,Dyreriget i Almindelighed paa Helgeland, 

Ranen i Særdeleshed*, giver Forfatteren en i Regelen af udførlige (dog ofte ikke 

originale) Beskrivelser ledsaget Oversigt over de i Districtet fundne Vertebrater. 
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, Forbindelse med ovennæynte haarde Straaler. — Skiællene vare i Forhold til Fiskens 

yStørrelse og Kiødets Grovhed meget større. Hovedet var besadt med 2de Been- 

splader, hvoraf den første har 5 Tåkker, den anden 3. — Munden var besadt over 

sog under med fine Tænder. Midt i Gummen sad en hjertedannet Klump med en 

,ned i Svelget gaaende tandet Rand. Nede i Svælget havde den flere Tænder. I øv- 

yrigt, i Henseende til Farve, lignede den ovenfor beskrevne, var rød, og Bugen hvid, 

,0g Finnene af samme Farve som forrige Art. — Skal denne være Stamefader for 

svor almindelige Perca norvegica, hvi finder vi ham kun ude ved Havet, langt ude 

pflere Mile fra det faste Land! — At den synes at være en nye Årt, giver mig Dri- 

pstighed til at kalde den indtil videre Perca septentrionale norvegica, pinnis dorsali- 

sbus unitis radius XX valde spinosis, — XX mollibus superioribus, — corpore Supra 

rubro, infra albo. — Denne som jeg troer at være en hidtil ubekjendt Fisk i vor 

»Naturhistorie, giver jeg mig Friehed til, at levere Tegning af Tab. 3 fig. 4 til Samen- 

»ligning med den almindelige Uer fig. 5.4 E 

De Tavler, hvortil henvises, have ikke været til at finde. Da 

det af Sognepr. Heltzen givne Navn neppe vil kunne anvendes, fore- 

slaaes for det Tilfælde, at der her virkelig skulde foreligge en 

ukjendt Art, Navnet S. heltzemi, n. sp., der saaledes foruden ved 

sin betydelige Størrelse (1000—1200mm.), afviger ved sit betydeli- 

ligere Antal Straaler i begge Dorsaler, nemlig: 

DE TON 309 CI 20 P. 16. Vi 15. « 

15. Cottuneulus mierops, Coll. 1874. 

Af denne Art, der endnu er den eneste i sin Slægt, optoges 

et nyt Expl. af Conservator Storm under Bundskrabning paa 180 

Favnes Dyb udenfor Rissen i Trondhjemsfjorden Høsten 1878. 

Dette Expl. som jeg gjennem Hr. Storm har modtaget til Under- 

søgelse, har en Totallængde af 50mm., og en Længde af Hovedet af 

17mm.; Dorsalen indeholdt i sit forreste Parti 6, i det bagre 13 

Straaler, tilsammen i den fuldkomne sammenhængende Finne 19; 

Analen havde 10, Caudalen 19, og Pectoralen paa den ene Side 15, 

paa den anden 17 Straaler. Individet var stærkt og jevnt beklædt 

med fine Bentorne, og svarede fuldkommen til den udførlige Be- 

skrivelse, som jeg har meddelt i min Beretning om det under Nord- 

havs-Expeditionen sidste Togt Sommeren 1878 indsamlede Materiale"). 

1) Forh. Vid. Selsk. Chra. 1878, No. 14, p. 18. 
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C. microps foreligger saaledes fra Norges Kyster i 2 smaa In- 

divider, det ene fra Trondhjemsfjorden (6319), det andet fra Sørøen — 

ved Hammerfest (71%; det er en Selvfølge, at den som en ægte 

Dybvandsfisk maa forekomme stationær paa passende Localiteter 

langs hele den mellemliggende Del af Kystlinien, men sandsynlig- 

vis blot paa de større Dybder, hvor Apparaterne hidtil ikke have 

været fuldt hensigtsmæssige til deres Optagelse. | 

Som jeg i den ovenfor nævnte Beretning har udtalt, er en 

ligeledes funden i 3 Fxpl., hvoraf det største havde en Længde af 

175mm., og saaledes sandsynligvis var fuldvoxent, paa Havet uden- 

for Spitsbergens Kyster. Arten er saaledes i Lighed med lcelus 

hamatus, Ventridermichthys uncimatus, Triglops pimgelii, 0: å. en 

arctisk-nordlig Form, der strækker sin Udbredelse temmelig langt 

mod Syd paa Dybderne udenfor de nordvesteuropæiske Kyster. 

16. Cottus poecilopus, Heck. 1837. 

I de seneste Aar (1876—77) har jeg havt Anledning til at 

undersøge et stort Antal Indiv. fra Mjøsen, saavel smaa Unger, 

som mere udvoxede, med en Totall. af indtil 79mm. Intet af disse 

udviste Spor af Kløvning af Pectoralernes Straaler, saaledes at 

denne Character alene tilkommer de endnu ældre Individer. Lige- 

ledes er Ventralernes Længde varierende efter Alderen, og deres 

Spidse er hos Unger med en Totall. af 35mm.') og derunder fjernet 

temmelig langt fra Anus. Hos Unger af den førstnævnte Størrelse 

ere endvidere Ventralernes Baand opløste til Punkter eller endog 

ganske forsvundne. Derimod ere altid Tornene paa Gjællelaagene 

constante, og let kjendelige fra de tilsvarende hos UC. gobio. Under 

Sidelinien paa Legemets forreste Del findes et chagrimeret Felt, 

der allerede er fremtrædende hos Unger med en Totall. af omkr. 

3Qmm. 

I Mjøsen kaldes den Sandskred; den holder sig her under og 

mellem Stenene, ofte lige oppe i Stranden, er træg, og lader sig 

endog fange med Hænderne. 

1) I Norges Fiske* staar fejlagtigt 65mm. 
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18. GCottus lilljeborgii, Coll. 1874. 

Foruden de 2, i ,Norges Fiske* beskrevne Typ-Fxemplarer, 

foreligge yderligere 3 yngre Individer, medens jeg endnu ikke har 

havt Anledning til at undersøge fuldt udvoxede Individer her fra 

Landet. Det ene fandtes i Universitets-Musæets Magazinrum, sam- 

men med en Del andre indenlandske Fiske, men uden Angivelse af 

Localitet; sandsynligvis skriver det sig fra Aarene 1850—60. Dets 

Totall. er 37mm., Hovedlængden 12,5mm., og er saaledes af Stør- 

relse omtr. som de 2 øvrige, eller noget over halvvoxent, da dens - 

fulde Størrelse ifølge Dr. Liittkens Antagelse') sandsynligvis ligger 

mellem 50 og 60mm. Straaleantallet var: 1 D. 8,2 D. 19, A. 9. — 

Det andet er en Unge med en Totall. af 14mm., og 'en Hoved- 

længde af 4,5mm. Denne optog jeg med Bundskrabe ved Risvær i 

Namdalen, (paa Grændsen af Nordland) 21de Juli 1875, paa blot 1 

Favn Vand. Uagtet sin ringe Størrelse har den næsten alle de 

ældre Individers Charakterer fuldt udviklede. Hudens Bentorne 

ere overalt rigeligt tilstede; i Rækken paa hver Side af Dorsal- 

linien ere Tuberklerne endog af samme Størrelse, som Lateral- 

liniens, medens de hos ældre Individer ere langt svagere. Straale- 

Fmrabeber: 1 DD. 3,2 D. 12 Å. 0: 

Det 3die er en endnu mindre Unge, optagen af Prof. G. O. 

Sars ved Fredriksværn i Indløbet til Christianiafjorden; Totall. 

10mm. 

19. Cottus bubalis, Euphr. 1786. 

Medens Huden hos de udvoxede Individer er glat ovenfor (og 

under) Laterallinien, er den hos Yngelen mere eller mindre tyde- 

ligt granuleret. Hos et Ind. med en Totall. af 15mm. danne saa- 

ledes de fine Bentuberkler en tydelig Række, der strækker sig fra 

Nakkekammen indtil henimod Midten af 2den Dorsal. Hos Ind. 

der have naaet en Længde af mellem 20 og 30mm., ere disse alle- 

rede forsvundne. 

1) Vid, Medd. fra Naturb. Foren. Kbhvn. 1876, p.376. Antallet af Straaler i Ven- 

tralerne paaviser Dr. Litken her er 3, ikke som af mig angivet 5. 
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Dm Centridermichthys uncinatus, (Reinh.) 1833. 

Siden 1874 er af denne Art taget Exemplarer udenfor Vardø, 

samt i Porsangerfjorden i Finmarken, ved Tromsø, samt i Trond- 

hjemsfjorden. E 

Det første af disse Fx., der maa antages at være fuldvoxent, 

optoges med Trawlnettet under Nordhavs-Expeditionens sidste Togt 

Sommeren 1878 udenfor Vardø fra et Dyb af 148. Favne; Bund- 

temperaturen var + 1,99 C.: Bunden bestod af Ler. Dette Individ 

havde en Totall. af 68mm. 

I Porsangerfjorden udtog jeg i Juli 1878 et halvvoxent Indiv. 

af Ventrikelen af en Gadus morrhua; omtrent samtidigt erholdt 

Conserv. Schneider en Unge ved Tromsø. Endelig optog Conserv. 

Storm et halvvoxent Ind. i Juni 1877 ved Inderøen, i den indre 

Del af Trondhjemsfjorden; Arten er saaledes ikke bunden alene til 

de ydre Skjærgaarde. 

Dette sidste Indiv., som jeg har havt til Undersøgelse, havde 

en Totall. af 70mm. Farven er særdeles livlig, samt mørkere og 

stærkere markeret, end hos noget af de yngre Indiv., der ere be- 

skrevne i ,Norges Fiske*, ligesom den heri ogsaa afveg fra alle de 

under Nordhavs-Expeditionens sidste Togt erholdte Individer fra 

Havet mellem Norge og Spitsbergen, skjønt de alle netop vare i 

Besiddelse af sin Yngledragt. Bundfarven mellem de 3 større brune 

Tverpletter, der i Regelen er lys og tydelig, er hos det nævnte 

Individ saa mørk og opfyldt af brun Marmorering, at de 3 Tver- 

pletter blive lidet fremtrædende. Finnerne, som hos de yngre Ind. 

ere næsten ensfarvede eller med blot Antydninger til Tverbaand, 

ere tegnede med brede, brunsorte Baand. Den lille Cirrus paa 

Overkjævens Bagrand er fremdeles tilstede, men er særdeles kort. 

22. TIcelus hamatus, Kr. 1844. 

Nye Localiteter fra de senere Aar ere Porsangerfjord i Fin- 

marken, hvor jeg paa Tamsø udtog flere unge Indiv. (Totall. indtil 

26mm.) af Ventrikelen af G. morrhua i Juni 1878. Den Række 

Bentorne, der hos ældre Indiv. næsten altid er tilstede langs Ana- 

i 
å 
i 
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len, er allerede fremkommet hos et af disse unge Individer. End- 

videre erholdt Conserv. Storm et Ind. med en Totall. af 50mm. ved 

Inderøen i Trondhjemsfjordens indre Dele. 

Saaledes foreligger denne Art fra et betydeligt Antal Localite- 

ter langs hele den norske Kyst fra Vardø og Vadsø i Varanger-. 

fjorden ned til den svenske Grændse, og da den overalt maa an- 

sees som fuldkommen stationær, vil den sandsynligvis neppe mangle 

paa noget Punkt langs Kysten paa en Dybde af indtil 100 Favne 

(og derover), hvor der er stenet Bund. 

Ved Bohuslens Kyster, hvor et enkelt Ind. hidtil er fundet 

(Icelus furciger, Malm 1865 og 1878), har den maaske sin Syd- 

grændse. 

25. Trigla gurnardus, Lin. 1766. 

Yngel fra Christianiafjorden (Christiania Sept. 1874, Frederiks- 

værn Juli 1875) stemmer fuldkommen overens med de af Malm 

under 77. migripes, Malm 1863 (Forh. Skand. Naturf. Møde 1863) og 

1878 (Götheb. och Boh. Fauna) givne Beskrivelser, og det er sand- 

synligt, at den sidstnævnte Form bør henføres til Tr. gurnardus, 

og ikke, som Malm selv antager, til Tr. Mrundo. De mindste Ex,, 

som jeg har kunnet undersøge, have havt en Totall. af 23mm.; her 

ere saavel Pectoraler, som Ventraler og første Dorsal sorte. La- 

terallinien har efter sin hele Længde Bentorne; Skjællene ere ikke 

udviklede.  Exemplarer med en Totall. af 40mm. have alene Pec- 

toöralerne fuldkommen sorte, medens Ventralerne ere næsten farve- 

løse, og første Dorsal har flere klare Partier; den hos de noget 

ældre Individer (Tr. blochii, Nilss. 1855) optrædende sorte Plet i 

den sidst nævnte Finne er allerede fremtrædende hos disse Individer. 

26. Trigla hirundo, Lin. 1766. 

Zrigla hirundo, Lin. Syst. Nat. ed. 12, tom. 1, p. 497 (1766). 

Trigla poeciloptera, Cuv. Val. Hist. Poiss. tom. 4, p. 47 (1829). 

Et stationær og forplanter sig ved vore sydlige Kyster, da 

Prof. Esmårk i de seneste Aar har modtaget Unger, fangne lige 

udenfor Christiania. Det mindste af disse, der erholdtes i Nov. 
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1875, og som havde en Totallængde af 83mm., udviser med Hensyn 

til Finnernes Bygning et lignende Forhold, som det, der finder 4 

Sted hos Yngelen af Tr. gurnardus, idet saavel Pectoraler som 

Ventraler have en relativ større Længde, end hos de udvoxede. 

Pectoralerne naa nemlig endnu en hel, Ventralerne en halv Orbi- 

taldiameter bagenfor Anus. Hos et noget større Expl., hvis Totall. 

er 158mm., ere de allerede blevne relativt kortere, idet Ventralerne 

her naa ganske ubetydeligt, ligesom Pectoralerne blot */; Orbital- 

diameter forbi Anus. 

Begge disse Unger tilhøre den Form, som af Cuv. og Val., 

samt senere af Yarrell o.a. beskrives under Navnet Trigla poecilop- 

tera. Pectoralerne ere nemlig paa sin indre Side sortagtige med 

en dybsort Plet, -opfyldt af hvide Smaapletter; denne Plets Stør- 

relse overgaar noget en Orbitaldiameter, og er beliggende ned mod 

Finnens indre Rand. At T. poeciloptera blot maa opfattes som 

udgjørende Ungdomsformen af T. hirundo, er allerede i 1867 ud- 

viklet af Steindachner)). Hos begge var Straaleantallet ikke væ- 

sentlig afvigende fra det almindelige hos T. hirundo. 

Foruden i Pectoralernes Farvetegning afvige disse unge Indi- 

vider ikke ubetydeligt fra de udvoxede i Legemets Bevæbning, 

idet denne hos Ungerne, (ligesom hos Triglidæ overhovedet), er 

betydeligt stærkere udviklet, end hos de udvoxede. Saaledes ere 

Kindernes Benplader hos Ungerne forsynede med særdeles distincte 

opbøiede og crenulerede Striber, der ere færre i Antal hos det. 

yngste Individ, end hos det noget større. Over Øinene findes for- 

til 2 tætstaaende. særdeles skarpe Torne, og ligesaa mange ved 

Orbitas bagre Rand. Bagenfor det sidste Par findes en langstrakt 

Torn, og bagenfor denne en større, ligeledes langstrakt Nakketorn; 

midt paa Panden sidder endvidere en lignende Torn paa hver Side. 

Ved den nedre Rand af Interoperculum findes endelig en skarp 

Torn, ligesom ved den bagre Rand af selve Operculum; endelig 

sidde et Par hvasse Smaatorne paa Næsen ovenfor Næseborene. 

') Sitz-Ber. Math.-Naturv. Classe Kais. Akad. Wiss, Wien, Band LVI, Abth, 1. 

p. 684. (1867). 
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Hos det udvoxede Ind. (det foreliggende, med en Totall. af 510mm.) 

ere derimod Kindernes og Hovedets øvrige crenulerede Striber sær- 

deles lave, men tillige langt talrigere, end hos de yngre Individer, 

saaledes at disse Striber tiltage i Antal samtidig med, at de af- 

tage i Højde. Af Øientornene er det bagre Par utydeligt, og alle 

Pandetornene ganske forsvundne; Nakketornene ere ikke længere 

Torne, men danne blot en aflang Kjøl. Gjællelaagtornene ere end- 

videre utydelige, og Næsetornene forsvundne, uden at efterlade sig 

Spor. Den lange Række bagudrettede Torne, der strækker sig 

langs Grunden af Dorsalen hos de yngre, er hos de gamle lidet 

fremtrædende, og Tornene fortil ganske forsvundne. 

De 2 unge Individer havde følgende Maal: 

a. b. 

Totallængde S5nmv ae SL NE Son: 

Hovedets Længde ATT Ed ME ape ea Fa MÅ Oman 

fleis bænsdediameter.  6mn. . auasjer sed Gabe Qmm, 

Øiets Højdediameter EE Nr 

Interorbitalrummet OD ae Se Om, 

Bercroralens Lænede 3 240m. ; sd ves horslie Va Gti 48mme 

Ventralernes Længde 20mnm. , ae Se 36 mm: 

Hovedlængden indeholdes melder her er mindste Unge ikke 

fuldt 3'/, Gange i Totallængden, medens den hos alle de større 

Indiv. indeholdes mellem 3%/, og 4 Gange i denne. 

T. hirundo hører iøvrigt ikke til de ved vore Kyster hyppigt 

optrædende Arter. Foruden de ovennævnte 2 Unger har jeg alene 

seet et Par Individer i Christianiafjorden siden 1874; begge har 

jeg udtaget blandt Smaasild. fangne lige udenfor Christiania, det 

ene den 15de Nov. 1876. det andet den 9de Sept. 1878. Disse 4 

sidste Individer havde følgende Straaleantal: 

a. Totall. 83mm. Hovedets L. 24mm. 1D.8; 2D.16; P.10,3; A. 15. 

b. — —158mm. - 492mm. 1D.9; 2D.16; P. 9,3; A. 15. 
c. — 510mm. > d97um. 1D.9:9D.15:-P.10,3: A 15 
d. — -525mm. — — 142mm.-1D.9; 2D. 16; P.12,3; A. 14. 

Straaleantallet synes saaledes hos denne, ligesom hos foreg., 

at være temmelig varierende hos de forskjellige Individer. 
Vid.-Selsk. Forh. 1879. No. 1. 2 
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30. Scomber scomber, Lin. 1766. 

Nordenfor Nordlands Grændse maa denne Art ansees som 

en tilfældig Besøger, uagtet Ex. ikke særdeles sjelden erholdes fra 

Nordland, saavelsom fra Finmarken. 

Saaledes kan blandt Localiteter, der ligge udenfor Artens nor- 

male Udbredelse, fra de seneste Aar nævnes Malangen ved Tromsø, 

hvor et Ind., der opbevares i Tromsø Mus., blev fanget i Aug. 1875, 

ligesom samme Musæum har erholdt den fra Kjosen i Lyngen i de 

sidste Aar. I Namdalen (paa Grændsen af Helgeland) gaar den dog 

undertiden til i mindre Stimer (659), men bortkastes, naar den er- 

holdes; et Ind. udtog jeg her af et Sildestæng ved Risvær 22de 

Juli 1875. 

Ifølge de af Prof. Sars i 1875 anstillede praktisk-videnskabe- 

lige Undersøgelser angaaende Makrelfiskeriet ') foregaar Gydningen 

i Søens Overflade, snart nærmere, snart fjernere fra Kysten, og 

uafhængig af Dybden eller Bundens Beskaffenhed Rognen holder 

sig svævende nær Vandskorpen, og undergaar her sin Forvandling; 

af Størrelse er Ægget som hos Gadus morrhua. Gydningsperioden 

er ved vore Kyster i den første Halvdel af Juli; i Midten af Maa- 

neden er Rognkastningen tilendebragt. 

De nysklækkede Unger ere ufuldstændigere udviklede, end 

G. morrhua, vandklare, og forsynede med forgrenet gul Pigment- 

plet paa Siderne af Legemets forreste Del. Aarsgammel Yngel er 

fingerlang; 2aarsgamle Unger kaldes i Christaniafjord Smaamakrel, 

og have en L. af omtr. 200mm.; som 3aarsgammel er den forplant- 

ningsdygtig, og søger da tilhavs. 

Før og under Gydningen streifer den i tætpakkede Stimer om 

nær Overfladen; efter denne Periode spredes disse, og søge i Mai 

ud tilhavs. Enkelte fra Hovedstammerne afløste Stimer blive til- 

bage i Fjordene, hvor de følge Smaasildstimerne; disse blive yderst 

fede, og fanges især om Høsten (Høstmakrel); de gaa dybere i 

Vandet, og søge tilhavs mod Vinteren. 

") Beretning herom er aftrykt i Dagbladene i Christiania i Jan, 1876. 

k 
G 
| 
| 
i 

| 
| 

| 
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Allerede som aarsgammel forfølger den de nysklækkede Silde- 

unger; senere tager den større Cl. sprattus og Smaasild. Fedthinden 

over Øinene tiltager og aftager efter Individets Fedme. 

De fornemste Gydepladse ved Landets Kyster ere udenfor Hval- 

øerne, samt langs Kysterne af Christiansand Stift (Listerland og 

Jæderen). Dog kan Rognen ogsaa gydes dybt inde i de større 

Fjorde, saaledes lige i Bunden af Christianiafjorden, hvor jeg flere 

Gange har taget yngre end aarsgamle Unger; dog ere disse for- 

 holdsvis sjeldne, og erholdes blot enkeltvis og tilfældigt. 

I Juli Maaned begynde Ungerne fra foregaaende Aar af og til 

at fanges blandt Smaasild, men jeg har idethele af disse blot erholdt 

spredte Individer. I en liden Stime, tagen den 31te Juli 1878, var 

Totall. 97—100mm.; 10de Aug. vare Individerne 130— 140mm., ' og 

toges herefter noget hyppigere. Men det var først i Maanedens Slut- 

ning, at de erholdtes regelmæssigt, og havde nu naaet en Totall. 

af omtr. 200mm. 

Pelamys sarda, (Bloch) 1793. 

Scomber sarda, Bloch, Naturg. Ausl. Fische, 7 Th., p. 44 (1793). 

Et Ex. af denne for Faunaen nye Årt erholdtes i Garn i Bunde- 

fjorden lige udenfor Christiania den 15de Juni 1878, og opbevares paa 

Univ. Mus. Individet afveg i ingen Henseende fra de tidligere 

Beskrivelser af denne Art. Dets Legemsdimensioner ere følgende: 

Totallængden (til Spidsen af Caudalen) 558mm. 

Længden til Vinkelen mellem Caudalfligene 515mm. 

Legemets største Høide 122mm. 

Hovedets Længde 128mm. 

Snudens Længde 43mm. 

Øiets Tverdiameter 16mm. 

Hovedets postorbitale Del 71mm. 

Den største Højde af 1ste D. 46mm. 

Den største Højde af 2den D. 37mm. 

2den Dorsals Grundlinie 47mm. 

Afstanden mellem Caudalspidserne 111mm. 
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Analens Grundlinie 42mm. 

Analens største Højde 36mm. 

Pectoralens Længde 55mm. 

Palatintænder ere tilstede, Vomerintænder mangle. I Over- 

kjæven sidde 21 Tænder, i Underkjæven 21, foruden 4 fortil. Pec- 

toralen ligger i en Fordybning paa Legemets Sider. Pandseret 

strækker sig ud lige til Pectoralens Spidse. Farven er hvidagtig 

med 9 —10 skraatløbende sorte Baand henad Legemet. 

Straaleantallet er: 1 D. 22; 2 D. 14; Smaafinnerne 5; P. 22. 

31. Thynnus mediterraneus, Risso 1826. 

Denne Art har i de senest forløbne Aar kun sparsomt besøgt de 

sydligere Fjorde i Landet, men været talrig langs Vestkysten. I Chri- 

stianiafjorden, hvor deni Aarene 1860 aarlig viste sig 1 store Stimer 

lige op under Christiania, fældes blot et eller andet Individ hver Som- 

mer. Derimod er den særdeles talrig i Vestkystens Fjorde; saale- 

des erholdtes alene i et enkelt Sogn i Søndmøre i Maanederne 

Juli—Aug. 1878 omtr. 48 St., dels fangede i Not, dels dræbte med 

Spyd. 

Et Ex., som Videnskabernes Selskabs Samling i Trondhjem er- 

holdt Høsten 1875 fra Frøyen ved Trondhjemsfjordens Udløb, og 

som havde en Længde af 7 Fod, var fanget paa Line (Krog), ud- 

sat for Hippoglossus vulgaris, saaledes i en ikke ubetydelig Dybde. 

I Trondhjemsfjorden trænger den iøvrigt ofte lige op i de 

inderste Dele, og observeredes saaledes jevnlig Sommeren 1877 i 

Beitstadfjorden, hvor Vandet er halvt brakt, jagende Sildestimerne. 

Thynnus peregrinus, n. sp. 
(PI 1) 

>? Thynnus brachypterus, Cuv. Val. Hist. Poiss. vol. 8, p. 98 (1831). 

Diagn. Hovedets Længde indeholdes 5 Gange, Le- 

gemets Højde omtr. 4!/, Gange i Totallængden, (denne 

regnet til Caudalfligenes Spidse). Pectoralens Spidse 

naar til den 10de Straale i 1ste Dorsal, og indeholdes 

8?/3 Gange i Totallængden. Pandseret særdeles lidet 
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og svagt, med rudimentære Skjæl; Legemets skjælløst, 

dets nøgne Parti strækker sig fremover lige til Gjæl- 

lespalten. Sidelinien pandserklædt efter sin hele 

Længde, og retløbende, med en mindre Sænkning under 

2den Dorsal. Tænderne tilstede i Kjæverne, paa Vomer, 

Palatinbenene, og paa Tungen; Antallet i Kjæverne 

paa hver Side omtr. ?*/,,;iUnderkjævenerede temmelig 

lange. Farven oventil staalblaa, med utydelige af- 

brudte Linier, nedtil sølvhvid. Størrelsen 2 Fod (for- 

plantningsdygtig). 

HD 15; 9 PD. 14 VII: A. 14 $ VIL P. 220990 16. 

Th. longitudine capitis 5, alttdudine corporis 4'/y circiter longi- 

tudinis totius corporis (ad extremam pinnam caudalem) æquante. 

Pinna pectoralis, ad decimum radium pinnæ dorsalis Ime pro- 

ducta, 873 longitudinis totius corporis æquans. 

» Lorica pectoralis* minor, squamis rudimentarus; corpus cete- 

- rum squamis destitutum, partibus nudis lateralibus usque ad aper- 

turam branchialem porrectis. | 

Linea lateralis tota loricata vel corrugata, declinatione minore 

sub pinnam dorsalem 2dam; ceterum recta. 

Dentes maxillariæ, vomerinæ, palatinæ, et lingvales; maxillariæ 

utringue circiter ?%,, m maxilla inferiore sat validæ. 

Color supra saturate cærulea, vel chalybæa, lineis vix conspi- 

cuis, infra griseo-argentea; membrana pinnæ dorsalis Ima migra. 

Mares adulti longitudine pedibus 2. 

Den 26de Aug. 1876 erholdtes af en Fisker 2 Individer ved 

Næsøen i Christianiafjorden, omtr. 1 Mil søndenfor Christiania, og 

opbragtes samme Dag til Universitetet, hvor de af Prof. Esmark 

erhvervedes for Musæet. 

Disse Individer, der havde næsten præcis den samme Størrelse 

af omtr. 21", Tomme, ere af Prof. Esmark velvillig overladte mig 

til Undersøgelse; de erholdtes i det samme Notkast blandt en Del 

Lax og Torsk, og vare begge Hanner med fuldt udviklede Testes, 



29 R. COLLETT. OM NORGES FISKE" I AARENE 1875—78. 

samt vare næsten indtil den mindste Detail overensstemmende 

indbyrdes. 

Bemærkninger til Synonymien. Efter nøie Gjennem- 

gaaelse af den ichthyologiske Litteratur, saaledes som denne for 

Tiden er mig bekjendt og tilgjængelig, er jeg kommen til det Re- 

sultat, at de forhaandenværende Individer ikke kunne henføres til 

nogen af de hidtil beskrevne Arter af denne Slægt. —Istedetfor at 

opføre dem med et Spørgsmaalstegn under en af de allerede (util- 

strækkeligt) beskrevne Arter, har jeg ved at give dem et bestemt 

Navn, villet henlede Opmærksomheden paa denne i flere Henseende 

ejendommelige Form, hvis rette Natur det endnu, paa Grund af 

manglende Materiale, ikke er lykkedes mig med Sikkerhed at ud- 

rede.  Vistnok har jeg ikke overseet, at jeg herved maaske kom- 

mer til yderligere at forøge Synonymernes Antal inden denne Slægt, 

hvis Arter endnu idethele ere lidet udredede, idet der fornemmelig 

er store Mangler i vor Kundskab om den Foranderlighed, som In- 

dividerne ere underkastede under sin Opvæxt. Det er mig imid- 

lertid bekjendt, at Dr. Litken netop er beskjæftiget med Udredel- 

sen af det sidste Spørgsmaal, tildels med specielt Hensyn paa 

denne og de nærstaaende Slægter, og det kan neppe betvivles, at 

denne dygtige og indsigtsfulde Forsker vil ved sine Undersøgelser 

give værdifulde Bidrag til Spørgsmaalets Løsning. 

Den Art, som Th. peregrinus maa antages at staa nærmest, er 

Cuvier's og Valenciennes' Th. brachypterus, opstillet i 1831 1 Hist. 

Poiss. vol. 8, p. 98, samt afbildet i det tilhørende Plancheværk 

No. 211. Men da den paa det nævnte Sted meddelte Beskrivelse 

er 1 flere Punkter ufuldstændig, giver den, skjønt sammenholdt med 

den tilhørende og maaske correcte Tegning, neppe noget fuldkom- 

men klart Billede af Artens almindelige Characterer; og de faa 

Forfattere, der senere have omhandlet Arten (Giinther, Cat. Fish. 

Brit. Mus. vol. 2, p. 363, 1860, og Stejndachner, Sitz-Ber. Math. 

Naturw. Classe Ak. Wiss. Wien, 57 B. 1 Abth. p. 356, 1868), have 

heller ikke givet nogen udtømmende Beskrivelse af denne idethele 

lidet kjendte Art eller Form. Sandsynligvis vil der først, naar 

denne sidste er bleven tilfredsstillende characteriseret, og dens rette 
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Forhold til Th. mediterraneus er bleven bragt paa det rene, blive 

muligt at bringe fuld Klarhed i Spørgsmaalet om, hvorledes Th... 

peregrinus skal opfattes. 

Da begge de erholdte Individer have fuldt udviklede Testes, 

maa de antages idetmindste tilpnærmelsesvis at have naaet sin fulde 

Størrelse, og da de, som ovenfor nævnt, i sit Ydre ere fuldstændig 

overensstemmende indbyrdes, er det sandsynligt, at de Characterer, 

som kunne uddrages af deres Beskrivelse, ville vise sig at være 

typiske for Arten. 

Med Th. mediterraneus, saaledes som denne viser sig i sin fuldt 

udviklede Stand, kan forhaandenværende Art ikke forvexles. Fra 

denne kan den skilles ved sine kortere Pectoraler, Anal og 2den 

Dorsal, ved sine forholdsvis store, og langt færre Tænder, ved sin 

næsten retløbende og stærkt pandsrede Sidelinie, der ingen Bue 

beskriver over Pectoralerne, ved sit Pandsers særdeles ringe Ud- 

strækning, ved Legemets næsten fuldstændige Mangel paa Skjæl, 

foruden ved sin ringe Størrelse, idet det er utænkeligt, at Th. me- 

dit. med den samme Størrelse kan være forplantningsdygtig. 

Idet jeg her lader ganske ude af Betragtning den mulige Forbin- 

- delse, som turde finde Sted mellem Th. mediterraneus og Th. brachy- 

pterus, Skal jeg nærmere paapege et Par af de væsentligste 

Punkter, hvori Th. peregrimus adskiller sig fra den sidstnævnte, 

saaledes som dette kan udledes af de ufuldstændige Meddelelser, 

der for Tiden foreligge om denne idethele problematiske Art. 

Hovedet er hos Th. peregrinus forholdsvis mindre; dets Længde 

indeholdes i den absolute Totallængde (indtil Caudalfligenes Spidse) 

5 Gange, og til Vinkelen mellem dem 4,5 Gange. 

Pandseret har en forholdsvis særdeles ringe Udstrækning. 

Ovenfor Pectoralen er det yderst smalt, saaledes at Legemets nøgne 

Parti strækker sig i en spids Vinkel fremad indtil i Højde med Gjælle- 

spalten, ligesom Arten næsten ganske mangler Skjæl. Th. pere- 

grinus har 22—23 Straaler i Pectoralen, medens Th. brachypterus 

ifølge Cuv. og Val. har 31. 
Dens Størrelse maa være mindre, end Th. brachypterus; for- 

plantningsdygtige Individer foreligge med en Længde af mindre 
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end 600mm., medens Th. brachypterus naar en Længde af mindst 

1000mm. ; . 
Talrige andre Uoverensstemmelser kunne vistnok uddrages af 

de foreliggende Beskrivelser af den sidstnævnte Art hos Cuvier og 

Steindachner (Giinther kjendte ikke Arten af Autopsi); men da 

ingen af de nævnte Forfattere have beskrevet Individer, der i Stør- 

relse vare fuldt overensstemmende med de foreliggende af Th. pe- 

regrinus, skulle vi her forbigaa disse, og gaa over til Individernes 

specielle Beskrivelse. 

Udmaalinger: a. MÅ 

Totall. til Spidsen af den længste Caudalflig. 576mm. 587mm. 

Totall. til Vinkelen mellem Caudalfligene . . 513mm. 523 mm. 

Legemets største Højde . . . . . ++. ++ omtr. 130mm. 

Hovedets Læreders4 > 400 STENGE BS 119mm. 

Diameter af Ølets «40. 05 PL SAG orrE 16mm. 

Smidens-kænøde!. 4v4AKil MR KORG ARAD 44mm. 

Hovedets postorbitale Del . . . . . 4. 58mm. 61mm. 

Største Højde af lste Dorsal. . . . . . . 65mm. 62mm. 

Største Højde af 2den Dorsal . . : . . . 450m. 46mm. 

2de Dorsals Grundlinie. . . . TR 62mm. 

Afstanden mellem Caudalens Spillgkse 0 120mm. 110mm. 

Største Højde af Analen .. 2200 0500m 50mm. 

Amalens: Gøandhore 2 SG 00 GSE SOG MGGRDG 54mm. 

Pectoralens Længde. . . AGP MG NIGER 68mm. 

Fra Snudespidsen til lste Dörsål re 00 å AG 123mm. 

Fra Snudespidsen til Anus . .. 3 288mm, 297mm. 

Legemsbygning. Legemets største Højde indeholdes nær- 

ved 4,5 Gange i Totallængden'); Legemets største Bredde er be- 

tydeligt mindre, end Højden. Hovedets og Nakkens øvre Profilrand 

er trind uden tydelig Kjøl; Ryggen er fra Begyndelsen af lste Dor- 

sal af svagt kjølet. Anus ligger midt under 2den Dorsal. 

Foruden den skarpe Midtkjøl paa Halens Sider, der begynder 

omtr. under den 7de øvre Smaafinne, findes ? kortere Smaakjøle 

1) Her, som overalt, menes den absolute Totallængde fra Snudespidsen til Spidsen 

af Caudalfligene. 
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umiddelbart ved Caudalfligenes Begyndelse, den ene ovenfor, den 

anden under Midtkjølen; disse convergere svagt bagtil, og tabe sig 

omtrent samtidigt med Midtkjølen. 

I Totallængden indeholdes: 2. b: 

Hae hænsde 9 SLR ARR JE SNE OOS E OG 

Legemets Højde. . . . De FO MOmU 4,43: 

Afstanden fra Snudespidsen til lste D.. Hore) 4,57. 4,77. 

Afstanden fra Snudespidsen til AG, TRD OOP HON 

Pectoralens Længde. . ... 8,72. 8,63. 

Hovedet. Hele Hovedet er I foldstentiet uøåent og glat, og 

har blot svage Rynker i Nakken ovenfor Gjællespalterne (Pandse- 

rets forreste Flig), samt paa Præoperculum. Snuden er, naar Kjæ- 

verne er lukkede, skraat afskaaret, saaledes at Overkjævens Spidse 

er ubetydeligt længere fremragende, end Underkjævens. Mund- 

spalten er svagt opstigende; Overkjæven naar tilbage omtrent un- 

der Øiets Bagrand. 

Hovedets Længde indeholdes i Totallængden omtr. 5 Gange, 

og har omtrent samme Afstand, som fra Pectoralens Spidse til 

Begyndelsen af Analen (men er en hel Ventrallængde kortere, end fra 

Spidsen af Ventralerne til Begyndelsen af Analen). 

Øiet er næsten cirkelrundt; Iris har en messinggul Ring, der 

nedtil har en liden Indkjæring. Dets Diameter indeholdes mellem 

21/, og 3 Gange i Snudens Længde, samt næsten 7!/, Gange i 

Hovedlængden. Den rette Linie mellem. Overkjævespidsen og Pec- 

toralens øvre Rod deler omtrent Øiets Midte. 

Præoperculum er over den største Del bedækket af aflange, 

langsløbende Rynker eller Skjolde, men er glat i sit bagre Parti. Dets 

bagre, fri Rand danner en afrundet Vinkel, hvis ene Side, der har 

en Længde af omtr. 11), Øiendiameter, løber verticalt nedad (eller 

ubetydeligt bagover), den anden med et stærkt afrundet Hjørne 

ned til Underkjæveleddet. Denne sidste horizontale Del er tilli- 

gemed Hjørnet omtr. '/, Gang større, end den verticale. 

- Operculum er glat, ligesom de nedre Gjællelaagsbén, og alle 

dækkede af en fælles Hud, hvorunder Grændserne mellem hvert 

enkelt Ben ere ganske forsvundne. Gjællelaagets bagre Rand løber 
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omtrent parallelt med Randen af Præopereulum, og det mellem 

begge disse Linier indesluttede Parti har overalt en jevn Bredde, 

der er noget mindre, end en Øiendiameter. Hos det ene Indi- i 

vid bedækker paa Hovedets Underside det højre Gjællelaag med 

sin Rand det venstre; hos det andet er det omvendte Tilfældet. 

Underkjæven, der er næsten nøjagtigt saa lang, som Pectoralen, 

har samme Længde, som Afstanden fra dens bagre Led til Pecto- 

ralens Rod. OQverkjævens Længde er omtrent lig dens Afstand fra 

Gjællelaagets bagre Rand. Omtrent parallelt med Overkjæven lø- 

ber foran Øiet en skarp og dyb Fure med en spalteformig Indgang, 

hvis Længde er omtrent lig 2 Øiendiametre. 

Det bagre Næsebor er linieformigt, verticalt, og har en Højde 

af omtr. en Lindsediameter; det er stillet i omtrent en Lindsedia- 

meters Afstand foran Øiet, men noget nedenfor dettes øvre Rand. 

Det forreste Næsebor er lidet og rundt; det er stillet i Højde med 

Øiets øvre Rand, og i omtrent en Øiendiameters Afstand foran 

Øiet, samt næsten midt mellem Snudespidsens og Øiets bagre Rand. 

Afstanden mellem begge Næsebor er saaledes omtr. ?/; af en Øien- 

diameter. 

Tænder ere tilstede i Kjæverne, samt paa Vomer og Palatin- 

benene, ligesom paa Tungens Overside. I Underkjæven findes paa 

hver Side 16—20 krumme, skarpe og temmelig lange Tænder; de 

ere svagt indad-, men ikke bagudrettede, 31/jmm. lange, og stil- 

lede med et distinct Mellemrum; enkelte isolerede Tænder findes 

desuden fortil. I Mellemkjæverne findes 18—21 Tænder af samme 

Bygning, som Underkjævens, men betydeligt mindre (neppe over 

Qmm.), Tænderne paa Vomer og Palatinbenene ere yderst fine; paa 

Tungens Overside sidde 2 rundagtige Felter, der ere beklædte med 

fine Asperiteter eller Smaatænder. 

Gjællernes Antal er det normale 4. Paa Gjællebuernes indre 

Rand sidde en Række tandformige Benstraaler, hvis Antal paa den 

første Gjællebue er 14—15; af disse er den 2den og 3die, eller 

blot den 2den (regnet nedenfra) i sin Spidse udvidet til 2 udspær- 

rede Grene; alle de øvrige ere enkelte, og have en Længde af 

omtrent en Øiendiameter. 
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Finnerne. iIste Dorsal, der bestaar af 13 Straaler, ligger i 

en dyb Fure, der er begrændset af en noget ophøjet Rand. Den 

første Straale er næsten lige saa lang, som de næste 2—6, der 

have næsten lige Højde, og ere længst; fra den 7de af aftager Høj- 

den jevnt, men forholdsvis ikke stærkt, saaledes at endnu den 8de 

er længere, end Snuden; den sidste Straale har blot en Højde af 

en halv Øiendiameter, men er dog højere, end den Fure, hvori den 

er nedsænket. Den Iste Straale ligger omtrent midt mellem Snu- 

despidsen og Begyndelsen af 2den Dorsal. Dens største Højde 

(3die Straale) er omtrent lig Pectoralens Længde. 

2den Dorsal, der begynder omtrent i en Øiendiameters Af- 

stand fra Spidsen af sidste Straale i Iste Dorsal, har 14 Straaler; 

fra den 3die Straale af er Finnen halvmaaneformigt indskaaren i 

Randen, og ender med korte, men i Spidsen bredt grenede Straa- 

ler, hvoraf den sidste er i Spidsen fri, og danner en Overgang til 

en Smaafinne. Dens største Højde er ubetydeligt større, end Snu- 

dens Længde; dens tilbageslaaede Spidse naar ikke forbi Midten 

af den sidste Straale, men hos det ene Fxpl. blot til dennes Rod. 

Dens Grundlinie er lig Højden af Ilste Dorsal, eller Pectoralens 

Længde; den lste Straale ligger midt mellem Snudespidsen og Slut- 

ningen af Halens Sidekjøl. 

Analen har 14 Straaler, og er af Bygning fuldkommen over- 

- ensstemmende med 2den Dorsal; ligesom hos denne Finne har den 

sidste Straale næsten Characteren af en Smaafinne, idet den er i 

Spidsen fri og bred. Analen begynder under Midten af 2den Dor- 

sal, og overgaar i Højde ubetydeligt denne Finne. Tilbageslaaet 

naar dens Spidse ikke forbi Roden af lste Smaafinne, men hos det 

ene Expl. blot til Spidsen af dens egen sidste Finnestraale. 

Smaafinnernes Antal er paa den dorsale Side 8, paa den ven- 

trale 7; alle ere af samme Størrelse. Den første ventrale Smaafinne 

sidder omtrent midt under Mellemrummet mellem den 2den og 

3die dorsale; den sidste paa hver Side ere hinanden modsatte. 

Caudalen er dybt fliget, med Fligene noget ulige lange; hos 

det ene Indiv. er saaledes den øvre Flig 7mm. |ængere, end den 

anden (91 og S4mm.). Bredden fra Midten af Indsnittet mellem 
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Fligene og over til den første korte Straale paa Siderne af Hale- 

roden er lig Snudens Længde. 

Pectoralerne, der tælle 22 til 23 Straaler, ligge ikke i Sænk- 

ninger paa Legemets Sider, ligesom Ventralerne. Deres Fæste er 

skraatstillet, saaledes at den øvre Ende ligger næsten umiddelbart 

bagenfor Gjællespalten; den nedre er fjernet en Øiendiameter fra 

denne. Den er forholdsvis særdeles kort, og indeholdes omtr. 8/, 

Gange i Totallængden, og omtr. 23%, Gange i Afstanden fra Pecto- 

ralens øvre Fæste til Anus. Dens Længde er lig Grundlinien af 

2den Dorsal; tilbageslaaet naar den hen under 9de eller 10de 

Straale i Iste Dorsal. Dens indre Rand er næsten ret, eller kun 

ubetydeligt indskaaren. 

Ventralerne, der ved Grunden ere indvendigt sammenvoxne, 

kunne indfældes i en Cavitet paa Bugen. De ere korte, have en 

Længde, der omtrent er lig Halvdelen af Analens Grundlinie, eller 

af Overkjævens Længde; de have 6 Straaler, hvoraf den 2den og 

3die ere de længste. 

Hudens Beklædning. Legemet er beklædt med et særdeles 

kort og forholdsvis svagt , Pandser* fortil, der bagover fortsætter sig 

som en panuserklædt Stribe langs Sidelinien, samt langs Grunden 

af Dorsalerne; iøvrigt er Legemet nøgent, ligesom Hovedet 

Egentlige Skjæl findes næsten ikke hos denne Art. Blot et 

mindre Felt af det af Pectoralerne bedækkede Parti, samt en smal 

Stribe langs Randen af Pandseret ovenfor denne Finne, er beklædt 

med særdeles smaa, cirkelrunde, sølvglindsende Skjæl, hvoraf de 

største neppe have en Diameter, der overstiger en Millimeter, og 

som ere særdeles tætstaaende, uden med sine Rande at bedække 

hinanden. 

Pandseret har ligeledes en særdeles ringe Udstrækning. Dette, 

der bestaar hovedsageligt af et Antal lave, korte, ophøjede Længde- 

striber, eller af smaa rynkede skjællignende Hudfolder, beklæder 

Grunden rundt om Pectoralernes Rod, uden at strække sig længere 

tilbage paa Legemets Sider, end at den nævnte Finne rager med 

sin ydre Fjerdedel ud over det pandsrede Parti, hvis yderste Del 

er belagt med de ovenfor nævnte Smaaskjæl, og saaledes ikke her 
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danner noget egentligt sammenhængende Pandser. Ovenfor Pectora- 

len indsnøres Pandseret yderligere, og har, hvor det har naaet op til 

Sidelinien, neppe større Bredde (regnet ind til Gjællespalten), end 

Overkjævens halve Længde, eller omtr. 17/, Øiendiameter. Oven- 

for Sidelinien fortsætter det sig som en smal Spidse hen mod Si- 

derne af Panden, saaledes at hele Nakkens Midtparti lige hen til 

Iste Dorsalstraale er nøgent. Fra Nakkens Sider bøier Pandseret 

endelig bagover, og beklæder Grunden af Dorsalerne, indtil det 

taber sig ved Grunden af den 1ste Smaafinne. Ved Begyndelsen 

af lste Dorsal har denne Del af Panseret sin største Bredde, der 

dog kun lidt overstiger en Øiendiameter; langs den ophøjede Kant, 

der begrændser den Fure, hvori denne Finne kan nedfældes, stræk- 

ker sig en enkelt Række større, tagstenformede, skjællignende Hud- 

folder. 

Mellem Sideliniens og Dorsalgrundens Pandser strækker saale- 

des Legemets fuldstændigt nøgne Parti sig frem i en Tunge, der 

naar helt ind foran Begyndelsen af Iste Dorsal, eller omtrent ret 

over Gjællespalten, og det foranliggende Parti af Panden er blot 

dækket af et Antal bløde og fine Hudrynker, der kun uegentlig 

kunne siges at danne noget Pandser. 

Nedenfor Pectoralerne indsnøres ligeledes Pandseret hurtigt, 

og er blot synligt som en af korte Længdestriber opfyldt Rand 

umiddelbart langs Gjællespalten. 

Sidelinien er efter hele sin Længde beklædt af fine Hud- 

rynker, der gjør den hele Sidelinie skarpt afstikkende mod Lege- 

mets tilstødende nøgne Dele. Den har i sit forreste Parti en Højde 

af omtrent en halv Øiendiameter, men afsmalnes betydelig bagtil. 

Den udspringer ovenfor Pectoralen i en Afstand fra denne, der er' 

noget større, end Længden af Pectoralens egen Grundlinie, løber 

ret bagover (uden at gjøre nogen Bue over Pectoralen), indtil midt 

under 2den Dorsal, hvor den har en distinct, men ikke betydelig 

Sænkning 1 skraa Retning nedad*), indtil den omtrent ret den 2den 

dorsale Smaafinne har truffet Legemets Midtlinie, som den nu 

1) Paa Figuren er denne Sænkning bleven mindre distinet ansat. 
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følger lige ud til Halens Sidekjøl, hvis Grund den beklæder. Hosdet 

ene Ind.er Sidelinien paa den ene Side afbrudt paa det Sted, hvor 

Sænkningen under 2den Dorsal begynder, og fortsætter sig igjen i en 

halv Øiendiameters Afstand umiddelbart under det afbrudte Punkt. 

Farven er oventil blaaagtig staalfarvet, nedentil sølvhvid. 

Tydelige Baand findes ikke; imidlertid kan hos det ene Individ 

yderst svagt skimtes et Antal mørke afbrudte marmorerede Linier, 

der stige ned over Ryggen mod Sidelinien. l1ste Dorsals Membran 

er sort; alle de øvrige Finner ere brunsorte; Pectoralens ydre Halvdel 

næsten sort, den indre lysere. Smaafinnerne ere i Spidsen lysere, 

ligesom Ventralerne ere helt hvidgraa. Tungen er hvid med sorte 

Felter i Randen; Partiet i Undermunden foran Tungen er graat, 

Overmunden hvidagtig. | | 

Begge Individer vare, som ovenfor omtalt, Hanner med store 

Testes; hvis Længde hos begge var mellem 150 og 160mm., 

Uheldigvis befinde ikke Individerne sig i en saa tilfredsstillende 

Stand, at jeg har kunnet overbevise mig om Tilstedeværelsen eller 

Mangelen af en Svømmeblære, idet de indre Dele ere stærkt op- 

løste. Bedst bevarede ere Testes og den øvre Del af Tarmka- 

nalen. Ventrikelen var fyldt hos begge med Levninger af Smaasild; 

hos det ene var det ganske udspændt af omtrent et halvt Dusin 

saadanne. 

(33). Brama raji, Schn. 1801. 

Ogtagelsen af denne Art blandt Landets Fauna grundede sig 

paa Nilssons Udsagn i Skand. Fauna, 4 D. (1855) p. 124, at den 

i de senere Aar er i adskillige Exemplarer funden ogsaa ved Nor- 

ges Kyster. Prof. Esmark, hvem Nilsson skylder et stort Antal af 

de af ham meddelte Oplysninger fra Norge, antager imidlertid, at 

denne Meddelelse, som Prof. Nilsson har erholdt paa anden Maade: 

er ucorrect, da noget authentisk indenlandsk Individ af denne Art 

endnu ikke har været paavist eller omtalt. 

35. Pterycombus brama, Fries 1837. 

Et nyt Ex., det ellevte i Rækken af de norske Individer, blev 

den 28de Nov. 1877 fanget ved Hammerfest, og nedsendt til Tromsø 
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Mus, hvor det nu opbevares. Det er, som de øvrige, fuldt udvoxet, 

og har Caudalen skjælbeklædt lige til Spidsen. 
En Del Udmaalinger af dette Individ ere blevne mig meddelte 

af Conservator Schneider. 

Totallængde 380mm. 

Hovedets L. 80mm. 

Legemets største Højde 145mm. 

Øiets horizontale Diameter 27mm. 

Øiets verticale Diameter 30mm. 

36. Lampris guttatus, (Briinn.) 1788. 

Mindst 7 Individer, alle udvoxede, ere strandede eller fangede 

ved Landets Kyster i det sidst forløbne Femaar; heraf 4 alene i 

Aaret 1875. 

I 1874 bragtes, (som allerede i ,Norges Fiske* er nævnt), et 

Ex. tiltorvs i Bergen; ligeledes erholdtes samme Aar et Ind., hvis 

Vægt var omtr. 54 Kilogr., i Laxegarn ved Buø i Foldenfjorden 

(Namdalen), men blev ikke opbevaret (meddelt mig paa Stedet af 

Fiskerne). 

I 1875 fangedes, ligeledes i Laxegarn, et Ind. den 28de Juli 

ved Frøjen i Indløbet til Trondhjemsfjorden, og afgaves til Vid. 

Selsk. Saml. i Trondhjem, hvor jeg havde Leilighed til at under- 

søge det i frisk Tilstand; alle Indvolde vare dog allerede udtagne, 

men Ventrikelen sagdes at have indeholdt Tang. Dette Individs 

Totall. var omtr. 1123mm. 

Høsten 1875 havde Conservator Storm (i Trondhjem) Anled- 

ning til at undersøge endnu et Ex. fra Frøjen, der var fundet fly- 

dende dødt paa Havet; dette var dog i ubrugbar Stand. 

I Sept. 1875 fangedes, ifølge Malm (Götheb. och Bohusl. Fauna), 

med Line paa 70 Favnes Dyb et Ind. 10 Mile vestenfor Utsire, der 

nu opbevaredes paa Nat. Mus. i Götheborg. Dette Individs Totall. 

var 1194mm., Legemets Højde 540mm., Hovedlængden 280mm. Straa- 

leantallet var: D. 52; A. 41; P. 24; V. 15. 

I Slutn. af Sept. 1875 erholdt Tromsø Musæum et Ex. fra 

Bjørkø ved Tromsø, hvor det var fanget paa Line (Krog). Dette 
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havde en Vægt af omtr. 62 Kilogr, og havde i Ventrikelen en 

Clupea harengus, et Par hele Cephalopoder, samt Levninger af mindst i 

50 Cephalopoder af samme Slags. 3 

Fndnu et Ex. har Tromsø Mus. senere erholdt, fanget ved — 

Svolvær i Lofoten i Juli 1877. Totall. af dette Ind. var 985mm., 

Hovedlængden 290mm. Det friske Dyr var, ifølge Meddelelse af 

Conserv. Schneider, helt rødt med gjennemskinnende Sølvfarve; de 

ovale Pletter fremkom først efter Præparationen, efterat Skjællene 

delvis vare gaaede tabte, og tilhører saaledes neppe det levende og 

uskadte Dyr. å 

Endelig har Vidensk. Selsk. Saml. i Trondhjem i Juli 1877 

modtaget et Ex. fra Skjørnfjorden (indenfor Trondhjemsfjordens 

Indløb); dette Ind. havde i Ventr. en stor Mængde Kjæver og Lind- 

ser af Cephalopoder (meddelt af Conserv. Storm). 

Som Supplement til de tidligere Angivelser kan tjene, at et 

Ind. i 1806 blev (ifølge ,Intelligentssedlerne*) fanget lige udenfor 

Christiania.  Dettes Længde var 35 Tommer (omtr. 900mm.); Væg- 

ten var omtr. 26 Kilogr. I Ventrikelen fandtes blot Tang. 

Endelig blev det mig opgivet i Finmarken Sommeren 1878, at 

et Ind. engang var erholdt i Havøsund i Vestfinmarken. 

37. Caranx trachurus, (Lin.) 1766. 

Til den i ,Norges Fiske* p. 50 givne Meddelelse, at det store 

Indsig af denne Art, der fandt Sted i Sommeren 1862, stødte ind 

paa Kysten fra Stavanger af og op til Bergen, kan tilføjes, at Indsiget 

strakte sig lige op idetmindste til Søndfjord, hvor de (ifølge Med- 

delelse fra Fiskeri-Insp. Landmark) fiskedes det nævnte. Aar baad- 

ladningsvis saavel i Dais-, som i Førdefjorden. 

Da jeg aarlig har erholdt Yngel blandt Smaasild, fanget lige 

udenfor Christiania, forplanter Arten sig regelmæssigt ved vore 

sydlige Kyster. 

Aaret 1877 maa have været særdeles gunstigt for deres Ud- 

vikling; I Midten af Sept. 1878 traf jeg Aarsungerne jevnlig blandt 

Smaasild og Clupea sprattus, enkelte Dage i hele Stimer. Deres 



CHRISTIANIA VIDENSK.-SELSK. FORHANDL. 1879. No. I. 33 

Længde var da omtr. 90—95mm. Den 25de September saa jeg en 

Baad, der i sit Kast efter de ovennævnte Fiskesorter fik kun en- 

kelte af disse, men et Par Skjæpper Unger af Curanx trachurus, 

(der alle havde en Totall. af omtr. 110mm.), blandede med unge 

Gadus merlangus og enkelte Smaaflyndrer, hvoriblandt en Zeugo- 

pierus norvegicus. De benævnes af Fiskerne Garibaldimakrel. Endnu 

i Begyndelsen af November fandt jeg dem jevnlig paa Fisketorvet 

blandt Smaasildene. 

De fuldt udvoxede Exemplarer ere forholdsvis sjeldne, og jeg 

har i de seneste Aar blot fundet dem enkeltvis; sandsynligvis ville 

de dog optræde talrigt i Løbet af 1879, ifølge det foregaaende 

Aars Overflod paa Yngel. 

38. Xiphias gladius, Lin. 1766. 

Af denne ved Landets Kyster tilfældigt optrædende Art ere, 

foruden de tidligere opgivne (7) Individer, tilkomne yderligere 3 

fra de senest forløbne Aar; de 2 af disse vare fangede i Christia- 

niafjorden. 

Det første erholdtes i Sandvigen søndenfor Christiania Somme - 

ren 1874, det andet ved Lysaker lige ved Byen 22de Aug. 1877. 

Hovedet af det sidste Ex., som jeg undersøgte i frisk Tilstand, 

syntes ikke at indeholde Philichthys. Totallængden af begge Ind. 

har været omtr. 7 Fod. Intet af disse Individer blev opbevaret. 

Det sidste Ind. fangedes ved Hitteren i Indløbet til Trond- 

hjemsfjorden Sommeren 1877; Hovedet af dette indsendtes til Vid. 

Selsk. Saml. i Trondhjem. Ogsaa dette Ind. var fuldvoxent; Over- 

kjævens Længde var over 2 Fod. (Meddelt af Conserv. Storm). 

41. Gobius minutus, Gmel. 1788. 

Gaar af alle Gobier længst mod Nord. Ved Namdalens Kyster, 

paa Grændsen af Nordland, fandt jeg den 21de Juli 1875 store 

 Stimer af Yngel, der holdt til paa det grundere Vand, hvor de 

syømmede frit om, ligesom G. ruthensparri; de ældre Ind. holdt 

sig derimod dybere, støttede mod Bunden. Nordenfor Nordland 

synes den dog at forekomme i ringe Antal, og er hidtil Ve kjendt 
Vid.-Selsk, Fork ere, INGO, Me 
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fra 2 Localiteter, Lofoten (gjennem G. 0. Sars), og Dyrø ved Tromsø 

(Krøyer). 

Først efterat Yngelen har naaet en Længde af 18—20mm. 

begynder Skjælbeklædningen at bryde frem; den Del, der sidst 

bliver beklædt, er Struben, der er nøgen, indtil Individerne have 

naaet en Totall. af omtr. 30mm. Hos G. pictus har jeg fundet 

Ungerne helt nøgne endnu med en Totall. af 22mm, | 

45. Lebetus orea (Coll.) 1874. 

Af denne ejendommelige Art har jeg kunnet undersøge, for- 

uden Typ-Individet fra Espevær (Indløbet til Hardangerfjorden), 2 

andre Individer fra de senest forløbne Aar, dog intet i fuldt til- 

fredsstillende Stand. 

Det første fandtes opstillet paa Bergens Musæum uden bestemt 

Angivelse af Localitet, dog sandsynligvis indkommen blandt ældre 

Skrabninger ved de bergenske Kyster'). Dette Ind. har en Totall. 

af 29mm., en Legemshøjde af 4mm., og en Hovedlængde af 8mm:; 

Højden af Iste Dorsal er 6mm. Skjælbeklædningen er vel vedlige- 

holdt, og udviser omtr. 25 Skjæl i Laterallinien; Struben og Pan- 

den er nøgen, ligesom enkelte Dele ovenfor og nedenfor Pectora- 

lerne. Farven er, da Ind. har været længe opbevaret i Spiritus, 

ganske forsvunden. Ligesom hos Typ-Exemplaret mangle Ventra- 

lerne den forreste forbindende Membran, der hos de typiske Go- 

bier giver disse Finner deres Tragtform, en Ejendommelighed, som 

har foranlediget Dr. Winther i 1877 til at udskille de 2 Arter 

Gobius orca og G. scorpioides under en egen Slægt, Lebetus*). 

Det andet Ind., som jeg har modtaget af Conserv. Jensen, og 

som erholdtes Sommeren 1875 ved Batalden udenfor Søndfjord 

(61 40") fra det betydelige Dyb af 200 Favne, synes ligeledes at 

tilhøre denne Art. Dette er et lidet, ikke udvoxet Ind. med en 

"Y Dette er ikke det samme Ind., som i ,,.Norges Fiske* p. 57 omtales som maaske 

tilhørende denne Art. Dette Ind. lader sig paa Grund af den fuldkommen af- 

faldne Skjælbeklædning vanskelig bestemme. 

?) Naturh, Tidsskr. 3 R. 11 B., p. 49, Kbhvn, 1877. 
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Totall. af 2202m.  Skjælbeklædningen er vedsiddende, men Farven 

forsvunden, og Ind. synes nu ensfarvet brunsort; iøvrigt ere Fin- 

nernes Bygning, Skjælbeklædningens Udstrækning etc. overensstem- 

mende med, hvad der finder Sted hos Typ-Exemplaret. 

48. Latrunculus pellucidus, (Nardo) 1824. 

I Løbet af de sidste Aar har jeg havt Lejlighed til at anstille 

i Christianiafjorden en Række Undersøgelser angaaende denne og 

følgende Arts Levemaade og Udvikling, og det væsentlige Resultat 

af disse er meddelt i et Par mindre Afhandlinger').. Af disse Under- 

søgelser, som væsentlig anstilledes i Løbet af 1875, og senere 

ere 1 flere Henseender supplerede, fremgaar: 

1. At Slægten Latrunculus indbefatter en enkelt hidtil kjendt 
Art, idet Gobius pellucidus, Nardo 1824 fra Middelhavet, Gobius 

albus, Parn. 1837 fra de scotske Fjorde, Gobius stuwitzit, Dub. & 

Kor. 1844 fra Norges Vestkyst, samt Gobius pellucidus, Kessl. 1859 

fra det sorte Hav, alle ere identiske. 

2. At Hannerne erholde under Kjønsmodenheden et fuldstæn- 

digt nyt. og fra Hunnen ganske forskjelligt Tandsæt. 

3. At den synes at være en annuel Vertebrat, der fuldender 

sit Levnetsløb i et Aar, idet de udklækkes om Sommeren, naa sin 

fulde Totallængde inden Vinteren, erholde en særegen og forhøjet 

Udvikling af alle Legemsdele, (hvortil kommer det ovenfor omtalte 

nye Tandsæt hos Hannen), om Vaaren henimod Legetiden, der ind- 

træffer om Sommeren, hvorefter Individerne dø. 

Medens Aaret 1875 var i Christianiafjordens indre Dele yderst 

gunstigt for deres Udvikling, saaledes at de forekom her under 

alle sine Livsperioder i overordentlig stort Antal, have de været 

forholdsvis sparsomme paa de samme Steder i Løbet af de nær- 

mest paafølgende Aar, og først i 1878 fandtes de atter i Mængde. 

Den Aarstid, paa hvilken de vise sig talrigst, er om Høsten i Oc- 

') Om Slægterne Latrunculus og Crystallogobius (Forh. Vid. Selsk. Chra. 1876, 

No 6, pp. 41, med 2 Pl.) On Latrunculus and OCrystallogobius, two remarkable 

Forms of Gobioid Fishes (Proc. Zool. Soc Lond. 1878, p. 318—339). 
3* 
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tober og November, da Garnene drages efter Smaasild og Clupea 

sprattus, og de kunne da findes i tusindvis blandt disse; alle be- 

staa nu uden Undtagelse af Aarsunger med det svage Tandsæt og 

den spinkle Legemsbygning. Sparsomst ere de at finde om Vaaren, 

kort før Legetiden, da saadant Fiskeri, som det ovennævnte, kun 

sjeldent foregaar i Fjorden. I Mai 1877, samt især i samme Maa- 

ned 1878, fandt jeg dog enkelte Dage et større Antal Individer, 

de fleste Hanner. Alle viste sig nu i den mærkelige Overgangs- 

tilstand, da de pludselig begynde at erholde den med den indtrædende 

Kjønsmodenhed følgende fyldige og stærke Legemsbygning, og 

Hannerne at anlægge sit egentlige, først nu fremkommende Tand- 

sæt, bestaaende, som tidligere nævnt, af lange cylindriske Tænder, 

der træde istedetfor Ungfiskens yderst fine og tætstaaende Tand- 

række, som hos Hunnen er permanent. Enkelte af de nye Tænder 

vare netop halvt udvoxede, medens de gamle samtidigt blot tildels 

vare udfaldne. Den 23de Juni (1877) havde Hannerne moden Sæd, 

og vare i fuld Parringsdragt. Den 28de August (1878) vare Aars- 

ungerne 28mm. lange, og ethvert Spor af de Gamle forsvundet. 

49. (Crystallogobius nilssonii (v. Dub. &. Kor.) 1844. 

Af de Undersøgelser, som jeg i Løbet af de seneste Aar har 

kunnet anstille i Christianiafjorden om denne mærkelige Art, og 

som i det væsentlige ere fremstillede i de under foregaaende Art 

nævnte Afhandlinger, fremgaar: 

1. At Slægten Orystallogobius indbefatter blot den ene Art 

Or. milssonii. 

2. At Hannerne have et fra Hunnerne ganske forskjelligt 

Tandsæt, der, i Modsætning til, hvad der finder Sted hos Latr. 

pellucidus, allerede begynder at udvikle sig under Opvæxten, og 

ikke skiftes under Legetiden. 

3. At Hunnen er tandløs og har lste Dorsal samt Ventralerne 

rudimentære, ligesom Rognsækken for en Del har sit Leie langs 

Grunden af Analfinnen. 



CHRISTIANIA VIDENSK.-SELSK. FORHANDL. 1879. No. 1. 37 

4. At den (ligesom Latr. pellucidus) synes at være en annuel Ver- 

tebrat, der fuldender sit Levnetsløb i et Aar og gaar derpaa tilgrunde. 

- Siden Juni 1875, da den, ligesom foregaaende Art, op- 

traadte nogenlunde talrigt i Christianiafjorden, hvor den optoges 

med Garnene (blandt Makrel og Smaasild) fra en Dybde af 1—20 

Favne, har den vist sig tilsyneladende sparsomt paa de samme 

Steder, og jeg har uagtet al Søgen blot fundet nogle faa Individer. 

I 1878 fandt jeg enkelte saavel Hanner, som Hunner, i Begyn- 

delsen af Mai: alle havde de opnaaet sin fulde Totallængde, men 

Hannernes Tænder vare endnu ikke fuldt udviklede, og hos Hun- 

nerne indeholdt Ovarierne endnu langtfra modne Æg. I Nov. 1878 

fandt jeg atter en Del Individer, der dog ikke vare fuldt ud- 

voxede, og sandsynligvis vare udklækkede i August Maaned. 

50. Callionymus lyra, Lin. 1766. 

Den mindste Unge, som jeg har kunnet undersøge, har havt en 

Totall. af 12mm., og en Hovedlængde af 3,3mm. (Farsund Juli 1875). 

Uagtet sin ringe Størrelse afveg den i ingen Henseende fra de 

- ældre; alle Finner vare normalt udviklede, og den gaffeldelte Torn 

paa Præoperculum var tilstede og viste tydelig Kløvning. Farven 

som hos de større Unger, medde % mørke Tverpletter over Ryg- 

gen, den første mellem Iste og 2den Dorsal. 

53. Liparis montagui, (Donov.) 1801. 

Efterat have foretaget en fornyet og saavidt muligt nøjagtig 

sammenlignende Undersøgelse af alle de indenlandske Exemplarer 

af Slægten Liparis, hvortil jeg for Tiden har Adgang, har jeg ikke 

været istand til at adskille flere, end de oprindelige 2 Arter, 7 

montagui, og L. lineatus, medens der dog under hver af disse Arter 

Skjuler sig en lang Række Farvevarieteter, hvis Antal med et 

større Materiale sandsynligvis vil kunne end yderligere forøges. 

Jeg har nedenfor forsøgt af de forhaandenværende Individer 

inden begge de nævnte Arter at opstille dem, der viste størst 

Overensstemmelse indbyrdes i sin Farvetegning, i bestemte Varie- 

teter; og jeg har ligeledes indordnet under disse de af Dr. Malm som 
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distinete Arter opførte Former fra den svenske Kyst, der efter 

min Opfatning ikke kunne betragtes som andet, end Farveforan- | 

dringer hos Ungerne af de 2 ovenanførte Arter. Endelig har jeg 

taget Hensyn til de Individer fra andre Landsdele udenfor Scandi- 

navien, som jeg har kunnet undersøge personlig, eller hvoraf der — 

findes Beskrivelse. 

Af L. montagui foreligger der saaledes idetmindste 7 Varie- 

teter fra Norge, hvortil kommer 1, der er beskreven fra Sverige, 

men hvoraf jeg endnu ikke har seet Exemplarer fra den norske 

Kyst. Hos alle disse er Straaleantallet i Dorsalen og Analen, 

Øiets og Hovedets relative Længde, Caudalens Længde og de øvrige 

Legemsforholde saa overensstemmende indbyrdes, at det ikke har 

været mig muligt at paavise nogensomhest anden Distinction mel- 

lem dem, end netop Farvetegningen; og selv denne frembyder saa 

talrige indbyrdes Overgange, at Grændserne melfem de opstillede 

Varieteter ofte kun bliver svag, og ethvert Forsøg paa at grup- 

pere Individerne i særskilte Arter har derfor maattet opgives. 

Denne Sammenstillen af Individerne inden bestemte Varieteter 

maa derfor blot betragtes som et Forsøg paa at ordne det fore- 

liggende Stof, men vil utvivlsomt kunne paa flere Maader supple- 

res; endvidere maa det erindres, at den er foretaget væsentlig 

efter Individer, der i længere Tid have været opbevarede paa 

Spiritus, og vil saaledes ogsaa af denne Grund i Fremtiden kunne 

modificeres. 

Var. a, principalis. 

Syn. Liparis montagui, Malm, Gøtheb. och Boh. Fauna, p. 451, 1877. 

Ensfarvet. Lyst rødgul (under Lupen tæt belagt med yderst smaa, neppe synlige 

Puncter af brunlig Farve). 

Synes at være den normale Form; den ovennævnte Farveteg- 

ning optræder hos saavel smaa Unger, som hos store Exemplarer 

(12—78mm.), Ind. ere undersøgte fra Nevlunghavn ved Indløbet til 

Christianiafjorden, fra Hvitingsø udenfor Stavanger, fra Manger og 

Florø paa Bergenskysten, og fra Finmarken; det sidstnævnte Ex., 

taget i Komagfjord, er det største og maaler 78mm. 
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Var. b, maculatus, Malm. 

Syn. L. maculatus, Malm, Förh. Skand. Naturf. 9 Möte, 1863, p- 412; Götheb. 

och Boh, Fauna p. 461, 1877. 

Spættet. Bundfarven noget mørkere graagul, end hos Var. a, og hele Legemet 

bestrøet med flere Rækker brune Smaapleiter, noget mindre end en Øiendiameter, og 

skarpt markerede mod den lyse Bundfarve. 

Smaapletterne er noget ulige fordelte hos de forskjellige Indi- 

vider. Af 2 Ind. fra Bukn (ved Indløbet til Stavangerfjorden) har 

det mindste, der er en særdeles liden Unge med en Totall. af 10mm, 

Pletterne blot synlige paa Hovedet; hos det andet, hvor Totall. er 

20mm., danne de 4-5 Rækker, hver bestaaende af omtr. 10 Smaa- 

pletter. Hos det af Malm under Navnet L. maculatus beskrevne 

Ex. fra Bohuslen ere Pletterne tættere, og nogen Anordning i 

Rækker neppe synlig; dettes Totall. var 15mm., 

Var. c, annulatus. 

Ringplettet. Bundfarven rødligt graagul, omtr. som hos Var: b; uregelmæssigt store 

rødbrune Ringe, der ere omtr. af samme Længde, som Bredde, og af Størrelse noget 

mindre end Sugeskiven, bedække Legemet. Alene paa Hovedets Sider ere Ringene 

ikke sluttede, men have Characteren af Striber. 

Et enkelt Ind. foreligger fra Christiansund, med en Totall. af 

25mm.. Det er sandsynligt, at der vil vise sig at være Overgange 

mellem Var b og Var. c, f. Ex. Individer, hvor de hos Var. 

b optrædende Smaapletter ere blevne større, og tildels aabne 

i Midten. 

Var. d, striatus. 

Syn. L. lineatus, Malm, Förh. Skand. Naturf. 9 Möte, 1863, p 412; L. 

vulgaris, Malm, Götheb. och Boh. Fauna, p. 447, 1877. 

Stribet. Bundfarven rødgul, med de hos Var. c optrædende Ringe uddragne til 

Linier, der blot omkring Grunden af 1ste Dorsal tildels bøje ringformigt sammen. Om- 

trent 6 rødbrune Længdelinier, afveælende med ligesaa mange af Bundfarven, strække 

sig fra Gjællespalten til Caudalen. 

Et større Ex. foreligger fra Manger paa Bergenskysten; Totall. 

63mm., Malm har havt til Undersøgelse af sin L. vulgaris (1877) 

eller lineatus (1873), der synes at gaa ind under ovennævnte Varie- 

tet, mindst 8 Ex. fra Bohuslen, med en Totall. af 12—62mm. 
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Var. e, pictus. 

Tætstribet. Bundfarven, som hos de foreg., rødgul; de hos Var. d optrædende 3 

Linier ere særdeles talrige, tætstaaende, og uregelmæssigt vermiculerede, med talrige 

Slyngninger og delvise Ringe. 

2 større Ex. ere undersøgte fra Manger paa Bergenskysten, 

med en Totall. af fra 60—65mm., samt et ligeledes større Ind. 

(Totall. 85mm ) fra Øxfjord i Finmarken. Herhen kan maaske 

ogsaa henføres det af Malm i Götheb. och Boh. Fauna p. 451 

under L. vulgaris beskrevne Ind., der var taget ved Löken i Bo- 

huslen 1854, med en Totall. af 48mm. Grændserne mellem Var. d 

og Var. e ville sandsynligvis vise sig at være vanskelige at drage. 

Var. f, obscurus. 

Tæt brunplettet. 'Bundfarven graabrun, med talrige brunsorte Punkter og 

Smaapletter strøede ud over hele Legemet og Finnerne; paa Caudalen vise de sig som 

uregelmæssige Tverbaand. Mørkest er Ryggen, der er næsten ensfarvet graabrun. 

Bugen er hvidagtig. | 

Et Ex. fra Hardangerfjorden, Totall. 55mm».  Sandsynligvis ville 

Overgange blive fundne mellem Var. b og Var. f, hvor den førstnævn- 

tes lyse Bundfarve efterhaanden bliver mørkere, og Pletterne til- 

lige talrigere og mindre. 

Var. g, liparoides, Nilss. 

Syn. — Cyclopterus liparoides, Nilss. Prodr. Ichth. Scand. p. 62 (1832). 

Ensfarvet mørkt graabrun. Farven dannet af utallige brunsorte Punkter, der 

ere langt tættere sammenstillede, end hos Var. a; Spor af Stribning paa Caudalens 

Spidse. Undersiden noget lysere; enkelte brunsorte Punkter staa undertiden i Række 

paa Siderne af Kroppen fortil. 

Et Ex. fra Hardangerfjorden, Totall. 47mm.; et do. fra Kjeø i 

Lofoten med en Totall. af 64mm.; et større Ex. med en Totall. af 

94mm., fra Øxfjord i Finmarken. Paa Tromsø Mus. opbevares end- 

videre et Ex. fra Tranø søndenfor Tromsø. 

Var. h, ekstrømi, Malm. 

Syn. L. ekstrømii, Malm, Förh. Skand. Naturf. 9 Möte, 1863, p. 412; Götheb. 

och Boh. Fauna, p. 464, 1877. 

Hvidplettet. Bundfarven brunsort, bestrøet oventil og paa Siderne med rundag- 

tige graagule Smaapletter, der strække sig ud paa de verticale Finner. 

Af denne Varietet har jeg endnu ikke undersøgt Individer fra 
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Norge. Malm har opstillet sin Form L. ekstrømii efter et Ex. fra 

Bohuslen, med en Totall. af 28mm., saaledes en Unge. 

Sammenlignet med L. lneatus og dens mange Varieteter ad- 

skiller L. montagwi (og dens 8 Varieteter) sig hovedsagelig ved 

følgende: 

Straaleantallet i de horizontale Finner er: D. 29 eller 30, un- 

dertiden 28; Å. 23 eller 24, undertiden 22 eller 25; C. 18. 

Dorsalen og Analen ere bagtil høje, de længste Straaler indtil 

dobbelt saa høje, som Haleroden. 

Caudalen forholdsvis lang, udgjør omtr. '/; af Totall., i Midten 

emargineret. | 

Dorsalen strækker sig til, men ikke ud over Roden af Cauda- 

dalen; Øiet forholdsvis lidet.*) 

54. Liparis lineatus, (Lepech.) 1774. 

Ligesom L. lineatus utvivlsomt er den af alle Arter, der har 

den videste geographiske Udbredelse, synes den tillige at være den 

mest variable; men at optrække Grændserne for denne Varieren, 

eller med Sikkerhed at paavise, hvor den blotte Variation ophører, 

og hvor en distinct Art begynder, er et Spørgsmaal, der for Tiden 

neppe endnu kan løses. Det er væsentlig i de arctiske Lands- 

dele, hvor Artens Begrændsning bliver usikker; alle de talrige For- 

mer, der bebo den lange norske Kyst, saavelsom Bohuslens, lade sig 

uden synderlig Vanskelighed indordne under den ene, L. lineatus, 

skjønt den optræder under en Mangfoldighed af Farveforandringer, 

men Antallet af Finnestraaler er her i det hele constant; det er 

først sønden- eller nordenfor Landets Grændser, at dette begynder 

at blive bestemt større eller mindre. 

Blandt det ganske betydelige Antal Individer, som jeg har 

kunnet undersøge fra Norge, har blot et været lidt over 100mm. langt, 

nogle faa have havt en Længde af mellem 60 og 80mm., men det over- 

') Blandt de sammenlignende Characterer, der ere opførte for begge Arter i ,,Nor- 

ges Fiske* p. 67, har den, der er hentet fra Anus, og Dorsalens indbyrdes Af- 

stand fra Snudespidsen, ikke vist sig constant hos Ungerne af L. moniagui. 
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veiende Antal været Unger med en Totallængde af omkring 20mm.: 

det har væsentlig været hos disse sidste, hvor Farvefegningen har 

været mest varierende. 5 

De Varieteter, som jeg har troet at kunne adskille: af denne — 

Art, ere følgende: 

Var. a, assimilis. 

Ensfarvet lyst rødlig graa; omtrent af Farve, som Lip. montagui, Var. 

a, og ligesom denne bestrøet af talløse, næsten microscopiske brunsorte Punkter. 

Flere mindre Exemplarer med en Totall. af indtil 30mm. fore- 

ligge fra Christianiafjordens Udløb, fra Bukn ved Udløbet af Sta- 

vangerfjorden, samt fra Lofoten. Denne Varietet synes ikke at 

optræde hyppigt. 

Var. b, stellatus, Malm. 
Syn. L. stellatus; Malm, Förh, Skand. Naturf, 9 Möte 1863, p. 412; Götheb. 

och Boh, Fauna, p. 457, 1877. å 

Ensfarvet lyst graabrun, med gulagtigt Anstrøg; Finnerne med mer eller 

mindre tydelige, brunsorte, verticale Tverbaand, der paa Caudalen ere 2 i Antal. 

Bundfarven er her mørkere, end hos Var. a, da Punkterne ere blevne større og tal- 

rigere, uden dog at danne Pletter. 

Af denne Form, der synes at være den hos Ungerne hyppigst 

optrædende, har jeg kunnet undersøge omtrent 30 Individer, de 

fleste med en gjennemsnitlig Størrelse af 20 -30mm., fra forskjel-- 

lige Punkter ved Landets Kyster, lige fra Christianiafjorden til 

Vadsø ved Varangerfjorden; undertiden har Bundfarven været en 

Smule lysere, end hos Flertallet af Individerne, undertiden noget 

mørkere. 

Dr. Malm har fra Bohuslens Skjærgaard erholdt et Par Indi- 

vider af en langt betydeligere Størrelse (Totall. 72 og 75mm.), 

som han angiver (Boh. och Götheb. Fauna p. 461) at være overens- 

stemmende med Typ-Exemplaret af Lip. stellatus, hvilken sidste 

utvivlsomt gaar ind under den her omhandlede Varietet. 

Var. c, subfuscus. 

Næsten ensfarvet. Bundfarven dækket af graabrune Punkter; lodrette Tver- 

baand over Finnerne, der vise Spor af at gaa (især i Legemets bagre Del) marmorerende 

ud over Legemet, paa hvilke Steder den oprindelige lyse Bundfarve bliver mere synlig. 
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Er blot en mindre betydelig Forandring af foregaaende Varie- 

tet; en Række farveløse Punkter (omtr. 10) løber undertiden hos 

denne langs Midtlinien. Enkelte mindre Ex. med en, Totall. af 

indtil 30mm. foreligge fra Christianiafjorden, Farsund og Varanger- 

fjorden. 

Var. d, scorpioides. 

Storplettet. Bundfarven lys, overalt tegnet med store, uregelmæssige sorte 

Pletter, omtrent af Sugeskaalens Størrelse, der paa Legemets Midte begrændses saa- 

ledes, at der kan fremkomme smale langsløbende Felter af den lyse Bundfarve. 

3 smukke Ex. fra Varangerfjorden, Totall. 20—30mm. Fr 

atter en tydelig og ikke skarpt begrændset Overgang fra Var. c, 

men som viser de første Tilnærmelser til de stribede Former. 

Skarpest farvede ere Pletterne over Dorsalen og Ånalen. 

Var. e, mizxtus. 

Plettet og scrded Bundfarven er lys; paa Finnerne findes store Pletter, 

medens de langs Sidelinien samt langs Grunden af Dorsalen og Analen ere halvt 

sammenhængende, og danne afbrudte Linier, begrændsede af lyse Striber. Paa Ho- 

vedet findes aflange, ringformige Linier. 

1 mindre Ex. fra Lofoten. Er et tydeligt Mellemled mellem 

de plettede og stribede Former, idet Pletterne blot fremdeles ere 

skarpe paa Finnerne, men paa Legemet vise Tendens til at løbe 

sammen og danne Baand. 

Var. f, decorus. 

Stribet og plettet.  Finnerne ere endnu plettede; Legemets Bundfarve er lys, 

med en bred mørk, i levende Live violet eller brun, Midtstribe langs Sidelinien, (der 

i Midten indeslutter en aflang Stribe af Bundfarven), samt en smalere mørk Stribe 

langs Grunden af Anal og Dorsal. Paa Hovedet ere Jinierne noget flere og smalere. 

Flere Ex. fra Christiansund og Lofoten, deres Størrelse ikke 

overskridende 30mm. Striberne ere her uafbrudte, men kunne være 

saa lyse, at de endog undertiden blot med Vanskelighed tegne sig 

af mod de lyse Linier af Bundfarven. 

Var. g, scriptus. 

Stribet. I det væsentlige farvet som Var. g, dog ere de mørke Striber blevne 

bredere og mere dominerende, og de indesluttede Felter af den lyse Bundfarve mindre, 

samt ofte afbrudte og krogede. Især ere Hovedets Tegninger snirklede. 
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Et Par Ex. fra Buknfjord og fra Christiansund, med en Længde 

af indtil 30mm. 

Var. h, lneatus, Kr. 

Syn. —Liparis lineatus, Kr. Naturh. Tidsskr. 2 R. 2 B. p. 284, 1847; 2 R. 1 

B. p. 244, 1862. - 

Stribet. 8—10 mørke (violette eller brune) Striber langs nedad Siderne afvexle 

med hvidagtige Striber af Bundfarven. 

Er en ubetydelig Modifikation af Var. f, idet alle de 3 oprinde- 

lige mørke Længdestriber her ere udvidede saaledes, at de optage 

i sig lyse Striber af Bundfarven efter hele deres Længde, hvad 

der ogsaa er Tilfældet med Randen af den brede Midtstribe; ogsaa 

Finnerne have næsten sammenhængende Striber. Paa Hovedet er 

Stribningen tættere. Ligesom hos de foreg. Varieteter kunne de 

mørke Striber være saa lyse, at de blot kunne skimtes. 

Exemplarer foreligge fra Nevlunghavn ved Udløbet af Christia- 

niafjorden, fra Christiansund, og fra Varangerfjorden; Størrelsen 

indtil 35mm. Af Exemplarerne fra Christiansund har det ene en- 

kelte af de mellemste mørke Striber opløste i Pletter, saaledes en 

Tilnærmelse til Var. e. 

Herhen høre uden Tvivl de af Krøyer i 1847 under Navn af 

Liparis lineatus, Kr., beskrevne 2 Individer fra Tromsø, med en 

Totall. af omtr. 30mm. 

Var. i, arcticus. 

Næsten ensfarvet brun. Graaagtig gulbrun Bundfarve, der er næsten skjult 

af brune tætstillede Punkter, der især give Finnerne og Legemets Sider en mørk Farve, 

men (hos yngre Ind.) tildels lade lyse Felter af Bundfarven synlige. Undersiden er 

lysere uplettet. 

Et stort Ex. fra Tromsø med en Totall. af 108mm. opbevares 

paa Tromsø Musæum. Fra Spitsbergen har jeg seet flere Expl.; et 

med en Totall. af 132mm. opbevares ligeledes paa Tromsø Musæum, 

og flere andre optoges under Nordhavs-Expeditionens sidste Togt 

Sommeren 1878 ved Magdalenebay. 

Denne Farvetegning, som især optræder hos ældre Individer, 

udvikler sig maaske efterhaanden hos saadanne Indiv., der som 

Unger nærmest gaa ind under Var. a, ligesom Grændserne mod 

den næste Varietet, fuscus, ikke altid ere tydelige. 
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Var. k, fuscus. 

Ensfarvet brunsort, med kun ubetydeligt lysere Bug; idethele mørkere, end 

foregaaende Varietet. E 

Et Ex. fra Nordcap med en Totall. af 48mm., og et andet fra 

Varangerfjorden med en Totall. af 85mm. høre til de største Indi- 

vider af denne Art, som jeg for Tiden har ved Haanden. Det først- 

nævnte af disse Ex. tog jeg med en Hov lige i Stranden ved en 

brat Klippe. Af denne Farvetegning have, ifølge Malmgren, de. 

fleste Exemplarer været fra Spitsbergen og Grønland; dog findes 

ingen Beskrivelse af ganske unge Fxemplarer. 

Sammenlignede med L. -montagui ere følgende Characterer 

fælles for alie de ovennævnte Varieteter fra den norske Kyst: 

Straaleantallet er i Dorsalen gjennemsnitlig 36 eller 37, under- 

tiden 38"); i Analen 28 eller 29, undertiden 30. 

Dorsalen og Analen ere bagtil jevnhøje og lave, de længste 

Straaler omtr. af Halerodens Bredde. | 

Caudalen er kort, afrundet, og udgjør omtr. '/s af Totall. 

Dorsalen er sammenvoxet med Caudalen i dennes indre Tre- 

diedel. Øiet er noget større, end hos L. montagui. 

58. Anarrhichas minor, Olafs. 1772. 

Anarrhichas pantherinus, Zouiew, Nov. Act. Petrop. 1781, p. 271, 1781.) 

Er ved Finmarkens ydre Fiskevær ulige talrigere, end Å. lupus, 

der vistnok ligeledes erholdes, men blot enkeltvis, og aldrig i saa 

store Individer, som den anden Art. 

Blandt nyere Localiteter fra de senere Aar kan nævnes Trond- 

hjemsfjorden, hvor den, ifølge Conservator Storms Indberetning om 

Vid. Selsk. Samling i T.hjem, jevnlig faaes paa de større Dybder. 

Paa Gjæsvær ved Nordcap udtog jeg den 21de Juni 1878 af 

" Antallet hos Exemplarer fra Spitsbergen og Grønland er 39—42; hos Ex. 

fra Østersøen (ifølge Nilsson og Malmgren) 32—35; fra den engelske Kyst 

(ifølge Yarrell) 36. 
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Ventrikelen af en Gadus morrhua en halvt fordøiet Unge') med 

en Totall. af omtr. 120æm. Craniet, hvis L. er 30mm., har i dette 

Stadium en betydeligere Lighed med et Cranium af samme Stør- 

relse af Å. lupus, end hos de udvoxede Individer, idet det postor- 

bitale Parti af Craniets Overside er temmelig jevnt bredt hos begge”). 

I Begyndelsen af Juli s. A. udtog jeg paa Tamsø i Porsangerfjor- 

den af Ventriklerne af G. morrhua og G. virens adskillige langt min- 

dre Unger, hvis Totall. varierede mellem 36 og 50mm., men som i 

dette Stadium sandsynligvis kun lade sig med Vanskelighed be- 

stemme; hvor Farven hos disse Individer var bibeholdt, have de 

Legemet beklædt med brede og korte mørke Tverbaand, der af- 

-vexle med ligesaa mange lyse, og som danne % Rækker henad 

Legemet, adskilte ved Midtlinien. Det mindste af disse Individer 

havde en Totall. af 36mm., en Hovedlængde af 8,5mm., og en Orbi- 

taldiameter af noget over 3mm. 

I Ventrikelen af de Individer, som jeg i Juni 1878 undersøgte 

ved Gjæsvær (ved Nordcap), fandtes som oftest knuste Echino- 

dermer, der næsten altid havde en intens violetblaa Farve. Prof. 

Steenstrup har derfor utvivlsomt Ret i sin Antagelse, at den blaa- 

lige Farve, som udmærker -Tænderne hos enkelte Skeletter af 

denne Art, skriver sig fra dette Fødemiddel.?) 

Anarrhichas latifrons, Stp. 1842. 

PIT 

Anarrhichas latifrons;, Stp. Förh. Skand. Naturf. 3die Möte, 1842, p. 647. 

Gjennem Conservator Schneider har jeg nylig erholdt til Un- 

dersøgelse fra Tromsø Musæum et Expl. af en Anarrhichas, fanget 

i sidstforløbne Aar (1878) i Øxfjord i Vest-Finmarken (71" N. B.), 

hvilket i dobbelt Henseende var af Interesse, idet det ikke alene til- 

hørte en Art, der hidtil blot var kjendt gjennem et ringe Antal 

1) Ifølge Prof. Steenstrups Bestemmelse tilhørende denne Art. 

?) Ang. A. lupus, efr. Forh, Vid. Selsk. Chra. 1878, No. 14, p. 44. 

3) Vid, Medd. Nat. Foren. Kbhvyn, 1876, p. 191. 
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Cranier og andre Skeletdele, medens det fuldstændige Individ endnu 

ikke har været beskrevet, men denne Art havde hidtil ikke været 

paavist ved det europæiske Continents Kyster. 

Som bekjendt er det Prof. Steenstrup, hvem det skyldes Ud- 

redelsen af de osteologiske Ejendommeligheder hos de hidtil be- 

kjendte Arter af denne Slægt. I sin Afhandling ,Noget om Slægten 

Søulv (Anarrhichas) og dens nordiske Arter*') har han paa en ud- 

tømmende Maade bragt Rede i det foreliggende Materiale, og 

efterat have anstillet en omhyggelig Prøvelse af alle hidhørende 

historiske Data, har han givet en sammenlignende Oversigt over 

de forskjellige Former efter deres ydre og indre Bygning. Hvad 

vi hidtil vide om 4. latifrons, skyldes udelukkende denne Forfatter; 

men medens der forelaa tilstrækkeligt Stof til en udtømmende Be- 

handling af 2 af de nordiske Arter, Å. lupus, Lin. og Å. minor, 

Olafs., var dette ulige sparsommere tilstede for de 2 sidstes Vedkom- 

mende, Å. latifrons, Stp. og Å. denticulatus, Kr. Den sidstnævnte 

Art er saaledes blot kjendt fra Grønland gjennem en af Krøyer for- 

anstaltet Tegning*), ledsaget af et Par korte Bemærkninger?), samt 

af en mere udførlig Diagnose, forfattet af Dr. Ginther*) efter det 

eneste hidtil opbevarede Exemplar af denne Art, der i udstoppet 

Tilstand findes i British Museum. 

Af A. latifrons blev i 1838 nedsendt fra Island et i Salt ned- 

lagt Explr. til Musæet i Kbhvn., hvoraf dog blot Craniet lod sig 

opbevare; efter dette Cranium gav Steenstrup Arten sin Benævnelse 

og omtalte den første Gang under Naturforskermødet i Stockholm 

iJuli 18423), dog uden paa dette Sted at meddele nogen Diagnose; 

senere omhandledes Arten (efter Steenstrups Meddelelser) af Bona- 

”) Vid. Medd. Naturh. Foren, Kbhvn. 1876, p. 159—202, tilligemed et Supplement 

i samme Tidsskr. for 1877, p. 109—114: ,Oplysning om Anarrhichas leopardus, 

Agass.* 

?) Gaimard, Voyages en Scand,, Lap., Spitzb. et aux Feröe pend. 1838, 39, 40; 

. Zoologie, Poiss. pl. 12. 

*) Overs, Køl. D. Vid. Selsk, Forh. 1844, p. 140. 

3) Cat. Fish. Brit. Mus, vol. 3, p. 211 (1861). 

3) Förh, Skand, Naturf. 3. Möte, 1842, p. 647. 
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parte i 1846 i hans Cat. Meth. Pesci Eur. p. 69. Fremdeles ejer i 

Musæet i Kjøbenhavn 1 Skelet, I Cranium, og ? ufuldstændige 

Skeletter af Individer fra Grønland; og disse Dele have sat Prof. 

Steenstrup istand til at give de Meddelelser om Artens Skeletbyg- 

ning, som ere de eneste Oplysninger, vi hidtil besidde om denne Art. 

Da Artens Ydre saaledes hidtil ikke, saavidt vides, har været 

omhandlet, skal jeg nedenfor meddele en kort Beskrivelse af det 

nye Exemplar, der i alle Dele var fortræffeligt vedligeholdt, kun 

med Undtagelse af, at Indvoldene vare udtagne; Bughulen var op- 

fyldt af en Stopning, der dog var saa vel udført, at Legemet tilsyne- 

ladende fuldkommen havde bevaret sin ydre Form. 

Som det vil sees, har jeg samtidigt med Beskrivelsen af Å. 

latifrons havt for Øie ogsaa de 2 øvrige nordeuropæiske Arter, 

Å. lupus og Å. minor; af den første af disse har jeg havt et friskt 

Exemplar af præcis den samme Størrelse, medens jeg af A. minor 

blot havde Adgang til et Par større til Sammenligning. Nogen 

stærkt udpræget Lighed har Å. latifrons ikke med nogen af disse 

Arter; fra Å. minor, hvem den dog maa antages at staa nærmest, 

afviger den ved talrige og let iøinefaldende Kjendemærker"'). Sam- 

menholdte med den af Steenstrup paa det anførte Sted?) givne 

Diagnose, ere Artens Characterer følgende: 

Farven særdeles mørk, nærmest en varm sepia, med uty- 

delige runde sorte Pletter, omgivne af en lysere Ring, 

paa Dorsalen og Legemets øvre Halvdel. Legemet 

særdeles højt; dets Høyde over Spidsen af Pectora- 

lerne indeholdes omtr. 4", Gange, over Begyndelsen 

af Analen 5 Gange i Totallængden. Anus ligger lige 

langt fra Snudespidsen og Spidsen af Caudalen. Ho- 

vedet forholdsvis lidet, mellem Øinene hvælvet, og in- 

deholdes i Totallængden næsten 5, Gange. Dorsalen 

') A. denticulatus, Kr., hvem den efter de sparsomme Meddelelser, der haves om 

denne Art, synes at staa saa nær, at der maaske kunde opkastes Tvivl, om ikke 

begge Arter ere identiske, har jeg ber ladt ganske ud af Betragtning. 

% p. 201. 
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er ved Grunden overordentlig bred og tyk, saaledes 

at Overgangen til det egentlige Legeme bliver næsten 

umærkelig; dens største Højde ligger omtrent midt 

paaHalepartiet,hvorved dette faaren betydeligHøjde 

bagtil. Haleroden erindkneben, og Caudalen forholds- 

vis liden. Pectoralerne ere forholdsvis smaa, og in- 

deholdes i Totallængden omtr. 8” Gange. 2 Sidelinier 

tilstede, begge i sin bagre Del utydelige. Legemets 

Skjælbeklædning strækker sig op over Midten af Dor- 

salen, samt over Grunden af Analen. 

Tænderne ere smaa og forholdsvis ensartede, samt 

temmelig-tilspidsede. Palatinbenenes Tandrække er 

næsten dobbelt saa lang, somVomers, og strækker sig 

med over Halvdelen af sin Længde bagenfor Vomers 

tandbærende Del. Craniet er særdeles blødt og po- 

røst, med bredt Interorbitalparti, der ,udgjør fulde 

2), af Orbitalringens Længdegjennemsnit*. (Stp.). Pan- 

dens postorbitale Parti har en saa betydelig Bredde, 

at den næsten er lig Overkjævens halve Længde, eller 

»1/ af Hovedets Længde fra Nakkeranden til Forenden 

af Sibenet*(Stp.). Postfrontalbenene ere ,høje og korte, 

og naa op iHøjde med Pandebens-Tindingbens-Linien* 

(Stp.). Dorsalstraalerne, der ved Grunden ere sær- 

deles brede, ere fortil convexe, bagtil concave, saa- 

ledes at Gjennemsnittet bliver halvmaaneformigt. 

Å. colore obscure fusco, supra lineam lateralem et in pinna 

dorsali maculis rotundatis mgris, annulo clariore cireumcinetis, ornato. 

Corpus sat altum, altitudine mazxima 4"/9, ad origimem pinneæ 

analis 5 longitudinis corporis totius æquante. 

Anus in medio ipso corporis situs. 

Caput magnitudime inferiore, 5"), longitudinis corporis totius 

viæ æquans, spatio interorbitali sat comvexo. 

Pinna dorsalis ad basin valde imerassata: altitudine mazxima 

pone dimidium ejus sita. | 

Vid,-Selsk, Forh, 1879.- No, 1. 4 
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Pinnæ pectorales breviores, 8%/3 longitudinis COTporis vite 

æquantes. 

Lineæ laterales duæ, in extrema cauda sin 

Corpus ommimo squamatum, squamis supra dimdum pinne . 

dorsalis extensis. 

Dentes subvalideæ, multo minores, quam in Å. lupo et Å. mi- 

nore; serie palatina quam serte vomerina duplo longiore, et multo 

magis postice porrigente. 

Cranium valde porosum et spongiosum, regione postorbitali ossis 

frontis latissimo, interspatium latum oculorum fere æquante; ,,088t- 

bus postfrontalibus ipsum marginem superiorem fosse temporalis 

attingentibus*. å 

Radii pinne dorsalis validiores, radicibus antice convexis, po- 

stice plamis aut concavis. 

HAD JA NAS P ONE IS: 

| 

Udmaalin ger. A. lati- | A. lupus. 
Jrons. 

Totallængde . . . ve ee] G56mmd Gruer 
Længde til Roden af at eee 608 mm. | 604 

Hovedets Længde . . .. ++ 120mm.| 181mm. 

Fra Snudespidsen til Roden af Dersrsp .—.  136mm. | 13 ]mm. 

Legemets største Højde (ved Spidsen af Pectoralen) | 145mm. | 109mm. 

Legemets Højde ved Begyndelsen af Analen.. . 130mm. 90mm. 

Sidstnævnte Højde, Finnerne iberegnede . . . 205mm.| 165mm. 

Legemets Højde i en Hovedlængdes Afstand fra 

Roden af Caudalen . . ... NE S0mm. | 58mm. 

116mm. | 116mm. 
318mm. ! 9278mm, 

2338mm. 378mm. 

Fra Snudespidsen til Beg. af Pöisaler: 

Fra Snudespidsen til Anus . 

Fra Anus til Spidsen af Caudalen 

h 

Fra Pectoralens Spidse til Anus . . . . . . | 125mm.| 75mm. 

PerhoralensiLænede GS Va GJ SG Me -— 7Y5mm. | 90mm. 

Pectnralens Grundlinie +20 Nese 41mm. 50mm. 

Ørergevens'Længde 1024 05 7) AAGE 57mm. | 59mm. 

Horedeis Bredde. 0 095000 JR 78mm.! 76mm. 
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Udmaalinger. | FA A. lupus. 

Fra Interorbitalrummets Midtpunkt til Roden af ke 

Fortænderne . . . ; AG | 38mm.| 45mm. 

Mindste Bredde mellem ioendd, øvre Bend. | 29mm | 29mm. 

Hovedets Bredde ved Overkjævens Bagrand . .. | 62mm.| 59mm. 

Snudens Længde (fra Øiet til Roden af Fortænd.) | 34mm.! 34mm, 

Øiets Diameter . . . | 920mm.| 19mm. 

Hovedets postorbitale Parti (fra net Fe | 

fibjæellespalten La ga Sr Ssg dønn S9nm 

Gjællespaltens Højde . . . . SE Sonm | 66nm 

Fra Gjællespaltens nedre Rand til Aaug 40 228mm.| 193mm. 

Hette Nød 21 mm am 

Caudalens Længde . . . .  48mm. | 52mm. 

Bredden af Pandens sortale Del hos Craniet omr. | omr. 
- 96mm, | Omm. 

Legemsbygning. Hele Legemet er særdeles fedt og tykt, 

samt af en betydeligere Højde, end hos nogen af de 2 øvrige 

Arter. Den største Højde, der falder omtrent over Spidsen af 

Pectoralerne, indeholdes i Totallængden omtr. 4", Gange, medens 

den hos de undersøgte (lidt større) Exemplarer af A. minor inde- 

holdes omtr. 51/;, hos et ligestort Ex. af A. lupus endog 6 Gange 

i denne. Bagenfor aftager Højden successive, men indeholdes ved 

Begyndelsen af Analen endnu 5 Gange i Totallængden, medens 

den hos begge de øvrige Arter indeholdes over 7 Gange i denne. 

Denne relativt store Legemshøjde bibeholdes lige ud mod Cauda- 

len, hvor selve Haleroden imidlertid er forholdsvis stærkt indkne- 

ben. Legemets Tykkelse er ligeledes større, end hos de øvrige 

Arter, og staar i Forhold til den betydeligere Højde. 

Anus er længere fremrykket, end hos nogen af de øvrige, og 

ligger næsten nøjagtigt i Legemets Midtpunkt, eller midt mellem 

Snudespidsen og Spidsen af Caudalen; hos Å. minor ligger det 

 derimod ikke fuldt en Caudallængde, hos Å. lupus endog næsten 

2 Caudallængder foran Legemets Midtpunkt. 

A* 
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I Totallængden indeholdes: 

| Å. latifr. | A. minor. or, | Å. lupus. A. lupus. 

Hovedets Længde 7 5100 | 4,90 | 5,00 

Legemets største Højde - . . . . .| 452 | 537 | 601 & 
Legemets Højde over Beg. af Aualen AG | 7,28 

Hovedet. Hovedet er i sin Form ikke væsentlig forskjelligt 

fra Hovedet hos Å. minor, men er forholdsvis noget mindre, end 

hos begge de øvrige Arter. Profillinien er fortil omtrent lige hvæl- 

vet hos dem alle, men Nakken er hos Å. latifrons (paa Grund af 

Legemets store Højde) noget stærkere opstigende mod Begyndel- 

sen af Dorsalen. | 

Hovedets Længde indeholdes i Totallængden næsten 5"/, Gange, 

medens den hos et ligestort Expl. af Å. lupus indeholdes blot 5 

Gange, hos et Par (noget større) Indiv. af Å. minor ikke fuldt 5 

Gange i denne. SG 

Hovedets Tykkelse er nærmest, som hos Å. minor, og det har 

de samme oppustede Kinder (der mere skylde et Fedtlag, end egent- 

lige Muskler sin Tykkelse), som den nævnte Art. 

Øinene, hvis Størrelse er, som hos de øvrige Arter, sidde ligesom 

hos Å. minor noget nedenfor Hovedets Profillinie, medens de hos Å. 

pus med sin Overkant berøre selve Protilranden (grundet paa Ejen- 

dommeligheder i Craniebygningen). Sammenlignes de forhaanden- 

værende Individer af de 3 Arter, viser det sig, at naar Munden er 

gjenlukket, er Afstanden fra Øiet og ned til Overkjævens Bagrand 

hos Å. latifrons næsten præcis lig Snudens Længde, medens den 

samme Afstand hos de 2 øvrige Arter er omtr. !/, Øiendiameter 

større. Snuden er saaledes forholdsvis kortest hos Å. latifrons. 

Bredden mellem Øinene er tilsyneladende ikke større, end hos 

de øvrige, om man maaler Aifstanden mellem den øvre Rand af 

hvert Øie. Forskjellen i Pandens Bygning hos Craniet skal neden- 

for paapeges. 

Næseborene. ere enkelte, og have en kort Tube; hos alle 3 

Arter sidde de omtrent lige langt fra Øiet og Roden af Fortæn- 

derne. Men medens den rette Linie, der tænkes dragen fra Øiets 

øvre Rand til Roden af Fortænderne, hos Å. latifrons og Å. minor 
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netop overskjærer Næseborene, falder den hos Å. lpus (paa Grund 

af de høiere stillede Øine) ikke ubetydeligt ovenfor Næseborene. 

Porerne paa Hovedet have ligeledes væsentlig samme Løb 

hos alle 3 Arter, kun ere de hos det foreliggende Exemplar af 4. 

latifrons mindre og utydeligere, og tildels vanskelige at gjenfinde. 

I en Halvkreds nedenfor Øiet strækker sig fra dets øvre Rand til 

Næseborene omtr. 10 Porer; paa Snuden staa et Par kortere Tver- 

rækker, der triangulært omgive Næseborene. Langs Underkjæven 

strække sig fra Snudespidsen til Bagranden af Præoperculum 

omtr. 7 Porer, der staa forholdsvis spredt; en anden Række stiger 

næsten perpendiculært op over Midten af Præoperculum. Paa 

Qperculum staa enkelte, mindre ordnede, Porer; fremdeles stræk- 

ker sig fra Øiets øvre Rand skraat nedad og bagud en Række af 

omtr. 6 Porer, der standser i omtrent en Øiendiameters Afstand 

lige. over Gjællespalten. Midt i Interorbitalrummet staar en enkelt 

Pore; endelig løber henad Panden og Nakken indtil Dorsalen paa 

hver Side en Række, der bøie sig mod hinanden paa Midten, eller i 

det væsentlige ere, som hos de øvrige; kun ere de lidet fremtrædende. 

Finnerne. Dorsalen, der tæller 77 Straaler, begynder lige 

over Gjællespalten, og er indhyllet i et Fedtlag af en ganske be- 

tydelig Tykkelse, og det er kun Straalernes egen betydelige Tyk- 

kelse og Styrke, der bevirker, at de uden Vanskelighed lade sig 

tælle. Ved Grunden har dette Fedtlag en Tykkelse af omtrent 

15mm., hvorved Overgangen fra det egentlige Legeme til Finnen 

bliver næsten umærkelig. 

De forreste Dorsalstraaler ere temmelig korte; men senere 

 tiltage de jevnt i Længde, indtil de omtrent i 17, Hovedlængdes 

Afstand fra Caudalens Rod have naaet sin største Højde (omtrent 

51mm.), der er lidt .mere, end Caudalens Længde, eller lidt mindre, 

end '/; af Legemets største Højde. Ingen af de øvrige Arter 

har Finnens største Højde saa langt nede paa Halepartiet, som 

Å. latifrons, hvilket i Forening med denne Legemsdels egen store 

Højde giver denne Art et fra de øvrige 2 Arter ganske for- 

skjelligt Ydre. De bagerste Straaler, der ere korte og stive, og 
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hvor det beklædende Fedtlag er lidet uavilslet, slutte sig umiddel- 

bart til Roden af Caudalen. 

Analen, der tæller 45 Straaler, udspringer umiddelbart bagen- 

for Anus, og har betydeligt lavere Straaler, end Dorsalen. Dens 

største Højde falder omtrent paa dens Midte, hvor Straalerne have 

en Længde, der gaa op til omtr. %, af Caudalens Længde. Den 

ophører i omtrent en halv Øiendiameters Afstand fra Roden af 

Caudalen, men er forbunden med denne med en Membran; de 

sidste Straaler ere ubetydeligt længere, end de tilsvarende i Dor- 

salen, og rage med en kort Flig tilbage til (men knapt ud over). 

Caudalens Rod. | 

Caudalen er forholdsvis kort, har 18 Straaler, og indeholdes 

2!/9 Gange i Hovedlængden. Fuldt udspilet er den svagt convex, 

men i sin naturlige Stilling er den ret afskaaren bagtil, og uden 

afrundede Hjørner. Den har en bestemt Tendents til at bøje sig 

opad, og tilsteder vanskeligere en Bøjning nedad. 

Pectoralerne, der tælle 22 Straaler, ere forholdsvis smaa, og 

indeholdes i Totallængden 8*, Gange, medens de hos det ligestore 

Exemplar af A. lupus indeholdtes blot 7'/; Gange i denne, hos 

de noget større Ex. af A. minor endog blot omtr. 6", Gange. 

Fremlagte ere de fjernede omtr. en Øiendiameter fra Overkjævens 

Bagrand, medens de hos Å. minor naa ubetydeligt foran denne, 

hvilket ogsaa er Tilfældet med det foreliggende Expl. af A. lupus"). 

Tilbageslaaet er den fjernet over en Hovedlængde fra Anus, me- 

dens Afstanden hos de ? øvrige Arter er langt kortere. Formen 

er iøvrigt normalt afrundet, og hele Finnen indhyllet i det samme 

tykke Fedtlag, som de øvrige Finner. 

Sidelinien. Der findes, som hos de øvrige Arter, 2 Side- 

linier, men Porerne i begge ere svage og smaa, og lade sig kun 

efter omhyggelig Undersøgelse forfølge i sin Helhed. Fornemmelig 

ere de bagtil vanskelige at paavise, og de synes begge at ophøre 

') Maaske forandres dette Forhold med Alderen, Hos det af Steenstrup paa det 

ovenfor anførte Sted undersøgte Ind. af A. lupus naaede de ,langtfra ikke* 

Overkjævebenet, 

| 
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i omtrent en Hovedlængdes Afstand fra Caudalens Rod. —Porerne 

ere særdeles fine, og noget aflange. 

Den nedre Sidelinie, der er den egentlige, og tillige den fde 

ligste, udspringer ubetydeligt ovenfor Gjællespaltens øvre Ende, 

sænker sig derfra svagt og jevnt, indtil Legemets Midtlinie- er 

naaet, som den nu følger langs hele sit bagre Løb. I sin sidste 

Del er den yderst vanskelig at forfølge, og synes ganske at tabe 

sig mellem Skjællene, men fortsætter sig sandsynligvis lige til 

Roden af Caudalen. Antallet af de synlige Porer er omtr. 62; 

ansættes de paa det sidste Stykke manglende Porer til 10, bliver 

det hele Anta! kun lidt over 70 Stykker, medens det hos det un- 

dersøgte ligestore Ex. af Å. lupus er 113, saaledes at de hos den 

sidstnævnte Art staa langt tættere"). Ane 
Den øvre Sidelinie udspringer af den bagerste Slimpore af 

den Række, der gaar fra Øiets øvre Rand bagover indtil kort 

ovenfor Gjællespalten. Den løber først skraat opad, men følger 

dernæst temmelig regeimæssigt Siderne af Ryggen i en Afstand 

fra Dorsalen, der omtrent er lig 17; Øiendiameter. Den lader sig 

forfølge indtil i en Hovedlængdes Afstand fra Roden af Caudalen 

(ligesom den nedre), og har indtil dette Punkt omtr. 61 Porer. 

Disse ere i Begyndelsen temmelig tydelige, skjønt smaa, samt ind- 

byrdes forbundne med en hvidagtig Linie. 

Skjælb eklædning. Hele Legemet er beklædt med smaa, noget 

aflange Skjæl, der kun er noget sparsommere paa Bugen; medens 

ingen af de foreliggende Exemplarer af de øvrige Arter vise Tegn 

til Skjælbeklædning ud over Finnerne, strække Skjællene sig hos 

Å. latifrons, skjønt noget spredt, op over Midten af Dorsalen, men 

gaar paa Analen blot lidt ud over Grunden. Derimod ere Caudalen 

og Pectoralerne nøgne; fremdeles er hele Hovedet nøgent, samt 

hele Nakkepartiet indtil under den 4de Dorsalstraale. Paa Legemets 

Underside strækker Skjælbeklædningen sig hen omtrent til Gjælle- 

spaltens nedre Rand. En Sammenligning under Microscopet af de 

*) Antallet hos Å. minor kan ikke opgives efter de foreliggende større pl at 

denne Art; maaske er her Sidelinien idethele mindre tydelig. 



-56 R. COLLETT. OM NORGES FISKE I AARENE 1875—78. 

3 Arters Skjæl har vist, at der ikke er nogen væsentlig Forskjel 

- mellem dem. 

Farven er en varm Sepiafarve, med utydelige runde, sorte 

Pletter af en Øiendiameters Størrelse. Disse Pletter ere stærkest 

fremtrædende paa Dorsalen og Legemets Rygside, hvor den noget 

lysere Bundfarve omgiver dem med utydelige Ringe; men de ere 

idethele saa lidet fremtrædende, at de egentlig blot ved heldig 

Belysning lade sig opfatte. Paa Legemets Midtlinie blive Tegnin- 

gerne fuldkommen utydelige, og der synes her ikke at findes Plet- 

ter, men svage lysere og mørkere Marmoreringer. Bugen er knapt 

lysere end Oversiden; Hovedet er ensfarvet brunsort. Pectora- 

lerne ere i Spidsen næsten sorte; Anus er omgivet af et hvidagtigt 

Parti.  Gjællehulen er hvid; Mundhulen med Tungen, Læbernes 

indre Side, samt Ganen graasort. Tænderne havde intet Spor af 

den blaasorte Affarvning, som ofte findes hos Å. minor. 
Skelettet. Da FExemplaret selvfølgelig maatte skaanes, kunde 

ingen Undersøgelse af Skelettet i sin Helhed finde Sted. For dog 

at faa constateret et Par af de vigtigste Artscharacterer, blev 

ved et kort Snit midt i Panden forsigtigt blottet Pandebenets post- 

orbitale Parti, ligesom en af Dorsalstraalerne blev udtaget. 

Det viste sig herunder, at Pandebenet bagenfor Øinene havde 

en ganske usædvanlig Bredde, idet det fra Side til Side maalte 

26mm, hvilket næsten er saa langt, som Overkjævens halve Længde. 

Tillige var det saa svampet og porøst, at det gav efter for et Tryk 

med Fingeren, samt mod Siderne noget hvælvet. Noget bestemt - 

Maal af Partiet mellem Øinene og Pandebenet kan ikke opgives. 

Den udtagne Finnestraale viste sig ligeledes at have netop 

den af Steenstrup paapegede Bygning. Dens største Bredde ved 

Grunden, umiddelbart over de fremspringende Knuder ovenfor Ar- 

ticulationspunctet, er 9mm.; dens Forflade er convex, Bagfladen 

concav, saaledes at Tversnittet bliver halvmaanedamnet. Endnu 

indtil ovenfor Straalens Midte er Bredden forholdsvis betydelig, og 

Straalen idethele særdeles stiv, og ulige stærkere bygget, end hos 

nogen af de 2 øvrige Arter. Det er fornemmelig denne Straaler- 

nes betydelige Bredde ved Grunden, der i Forbindelse med det 



CHRISTIANIA VIDENSK.-SELSK. FORHANDL. 1879. No. ll. 57 

omgivende rigelige Fedtlag bevirker den usædvanlige Tykkelse af 

hele Dorsalfinnens Grundparti, som vi ovenfor have omtalt. 

Tænderne ere, som allerede af Steenstrup paavist, betydeligt 

mindre, end hos A. lupus og Å. minor, og tillige mere tilspidsede. 

Rækkerne ere idethele temmelig korte; deres absolute Længde i 

hvert Ben er følgende: 

I Underkjæven 32mm. 

I Mellemkjæven 14mm. 

Paa Vomer 13mm. 

Paa Palatinbenene 21mm. 

Underkjæven har paa hver Side 15—17 Tænder, hvoraf de 

4—5 bagre staa i enkelt Række; de øvrige danne 2 Rækker. De 

ere af en forholdsvis jevn Størrelse, idet de forreste 4 ,Fortæn- 

der* paa hver Side, der ere noget foroverrettede, ikke naa nogen 

særdeles betydelig Størrelse (4',mm.), De indre Tænder have blot 

disses halve Længde, men ere næsten ligesaa tilspidsede, som For- 

tænderne. 

Mellemkjævens Tandrække er særdeles kort, og naar blot 

den halve Længde af Underkjævens. Den bærer fortil 2 større 

,Fortænder*, der ere noget stærkere byggede, end de tilsvarende 

i Underkjæven (5mm.); bagenfor disse staa i en dobbelt Række 7 

smaa og tilspidsede Tænder, saaledes at hver Mellemkjæve ialt 

bærer 9 Tænder. 

Vomer har i 2 uregelmæssige Rader 8, kun ubetydeligt til- 

spidsede Tænder, hvoraf de mellemste ere større, end de aller- 

forreste, der ere smaa'); Vomers tandbærende Del er knapt saa 

lang, som Mellemkjævens. 

Palatinbenenes Tandrække er forholdsvis lang, dog ikke fuldt 

dobbelt saa lang, som Vomers. Tændernes Antal er omtr. 14, 

hvoraf. dog flere ere særdeles smaa; de danne 2 uregelmæssige 

Rader, og ere samtlige temmelig tilspidsede. Palatinbenene diver- 

gere noget bagtil, og ere ikke parallele med Vomer; Tandrækken 

') Hos de af Steenstrup undersøgte Cranier vare de forreste Tænder større, end de 

bagre, men denne ubetydelige Variation er sandsynligvis blot individuel. 
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begynder ubetydeligt bagenfor Begyndelsen af Vomer, men strækker 

sig saa langt bagenfor Tandrækken paa dette sidste Ben, at det over- 

skydende Stykke har samme Længde, som Vomers hele Tandrække. 

- Anarrhichas, sp. 

En Anarrhichas-Unge af et ganske usædvanligt Udseende har 

jeg modtaget fra Vardø, hvor det af en Fisker var fundet i Over- 

fladen af Søen i Nov. 1876. Dette Individ, det mindste af denne 

Slægt. som jeg har seet, har en Totall. af blot 24mm, hvoraf Ho- 

vedets Længde er 5mm. Det er særdeles vel bevaret, og har over- 
alt en ensfarvet brunsort Farve, der utvivlsomt ikke tilkommer 

Yngelen af nogen af de 2 Arter Å. lupus og minor. Øinene ere saa 

overordentlig store, at de optage den største Del af Hovedets Si- 

der, idet de naa lige frem til Snudens forreste Profilrand, der er 

særdeles høj og verticalstillet, eller endog noget ragende frem over 

Mundspalten, hvorved Snuden bliver særdeles but. Øinenes hori- 

zontale og verticale Diameter er 2,5mm., saaledes lig Hovedets halve 

Længde. Legemet er iøvrigt uddannet, som hos de øvrige Unger 

af Anarrhichas, og alle Finner ansatte; Underkjæven er særdeles 

spinkel, Tænder tilstede saavel her, som i Overkjæven.  Sandsyn- 

ligvis tilhører denne Unge en af de øvrige Arter (4. denticulatus, 

eller A. latifrons). 

59. Blennius pholis, Lin. 1766. 

Er i Norge hidtil blot funden ved Kysterne' af Bergens Stift, 

hvor dog neppe Exemplarer aarlig blive tilvaretagne. Eti Bergens 

Qmegn i 1877 erholdt Ind., der afgaves til Univ. Mus., havde 

en Totall. af 115mm. Farvetegningen er særdeles livlig; Bugen er 

uplettet, men ned langs Ryggen løbe større Samlinger af Pletter; 

Analen har et mørkt, sammenhængende Tverbaand, Caudalen 3 lig- 

nende. Paa Undersiden af Pectoralernes Rod findes en mørk Plet, 

paa de øvrige Finner mere uregelmæssige Samlinger af Pletter. 

Hovedet er ikke ganske uden Tentakler; ved det forreste Næ- 

sebor sidder nemlig ved den øvre Rand en Samling af omtrent 9 

særdeles korte Traade, samt en enkelt lignende ved dets nedre 

Rand. 

md 
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61. Lumpenus maculatus, (Fries) 1837. 

Et nyt Ex. fra Christianiafjorden af denne idethele sparsomt 

forekommende Art afgaves til Univ. Mus. Iste Marts 1878; det var fra 

Qnsø i Smaalenene, hvor det var taget i en Østersskrabe. Dets 

Længde var 148mm., saaledes noget mindre, end det tidligere er- 

holdte Ex. fra Christianiafjorden (Dec. 1870), hvis L. var 171mm. 

Dorsalen talte 58, Analen 36 Straaler; Pectoralen 15—15. 

Mellem disse ? Exemplarer er der en bestemt Forskjel i Kjæ- 

vernes Udvikling. Det ældste og største Ex. har Hovedet fortil 

stumpt, med ret nedstigende Profillinie, lange og stærke Kjæver, 

og Mundspalten naaende tilbage under Orbitas bagre Rand. Dette 

Ex. stemmer fuldstændig overens med et Ex. af samme Størrelse 

fra Spitsbergen. Det nye Ex. har, ligesom en Unge af 66mm. 

Længde fra Hammerfest'), Snuden tilspidset med skraat nedløbende 

Profil, svage og korte Kjæver, saaledes at Mundspalten naar blot 

til Orbitas Midte, samt kortere ,dentes canimi*. Sandsynligvis er det 

sidste Ex. en Hun, og den stærkere Udvikling af Kjæverne hos 

de 2 førstnævnte Ex. characteristisk for den udviklede Han. I alle 

øvrige Dele ere de overensstemmende. 

62. GCarelophus ascanii, (Wahlb.) 1799. 

Østenfor Nordcap var denne Art bidtil blot taget ved Vardø, 

men den forekommer utvivlsomt i alle Finmarkens Fjorde. Et 

Ind. med en Totall. af 93mm. udtog jeg af Ventr. af en Gadus mor- 

rhua ved Tamsø i Porsangerfjorden 6te Juli 1878. 

65. Trachypterus arctieus, (Briinn.) 1788. 

I de sidst forløbne Aar ere et Par nye Expl. erholdte ved vore 

Kyster. Det ene, der er indlemmet i Tromsø Musæum, hvor det 

opbevares i Spiritus, fandtes drivende i endnu levende Tilstand 

ved Stranden ved Skjærvø i Vest-Finmarken (709) den 14de Febr. 

1878. Totallængden af dette Ex. er, ifølge en skriftlig Meddelelse 

af Conservator Schneider, 1950mm.: dog mangler Halefinnen, saa- 

') Ikke i Varangerfjorden, som anført i ,Norges Fiske*. 
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ledes at Individet i uskadt Stand vilde have været noget over 

2000mm.: Orbitas Diameter er 53mm. Højden over Anus er 370mm,, 

Legemets største Højde 390mm. Pectoralen talte 12 Straaler; af 

Ventraler kunde ikke opdages noget Spor. 

Det andet erholdtes ved Maalsnæs indenfor Tromsø i Aaret 

1876; idethele gaar der neppe mange Aar hen imellem hver Gang, 

0 

at man kommer til Kundskab om et eller andet Individ. Alene i — 

Øxfjord i Vest-Finmarken har den her bosatte Handelsmand Bu 

seet 5—6 St., det sidste i 1873. 

Det mindste Ex., der opbevares i nogen indenlandsk Samling, 

findes (i mindre god Stand) paa Univ. Mus., hvorhen det blev bragt 

i Tyveaarene under Prof. Rathkes Bestyrelse, og antages at stamme 

fra Finmarken. Totall. er (Caudalen iberegnet) 1296mm., Hovedets 

Længde 185mm. Pectoralen har 12 Straaler. 

69. Mugil chelo, Cuv. 1829. 

Mugil septentrionalis;, Ginth. Cat. Fish, Brit. Mus., vol 3, p. 454. (1861). 

Er stationær, og ikke sjelden i Omegnen af Bergen, hvor jeg 

3die Aug. 1877 fandt et mindre Ex. paa Fisketorvet, fanget paa 

Line blandt Sebastes marinus. Undertiden erholdes her Exempla- 

rer af ganske betydelig Størrelse; et saadant, der var fanget 27de 

Nov. 1876, havde en Totall. af 625mm, Hovedlængden 112mm.; et 

andet Ex., som jeg ligeledes har kunnet undersøge, og som til- 

hører Musæets ældre Samling, maalte 585mm. ; 

Fra Flekkefjord, hvor den synes at forekomme tildels i større 

Antal, samt at være fuldkommen stationær, har Univ. Mus. modtaget 

et nyt Expl., fanget i Juni 1877. 

Mugil capito, Cuv. 1829. 

Mugil capito, Cuv. Regne Anim, ed, 2, tom, 2, p. 232 (1829). 

Et Exemplar af denne Art er for flere Aar tilbage (omtr. 1860 

—70) erholdt ved Norges sydlige Kyster, og indsendtes til Prof. 

Esmark. Det blev foreløbig hensat til senere Undersøgelser, men 

er nu opstillet i den indenlandske Fiskesamling. Dette Exemplar 

er det eneste, som hidtil vides fundet ved Landets Kyster. 
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Totallængden er 402mm., Hovedets Længde 86mm., saaledes at 

Hovedet udgjør 4,67 af Totall. 

Ordo 2. Pharyngognathi. 

71. Labrus berggylta, Ascan. 1772. 

En ensfarvet rødagtig Varietet har jeg enkelte Gange fundet 

i Christianiafjorden blandt de normalt farvede; et saadant (med 21 

Pigstraaler i D.), taget 23de Nov. 1876, er opstillet paa Univ. Mus. 

72. Labrus mixtus, Lin. 1766. 

Gaar maaske længere mod Nord, end de øvrige Arter, og er 

endnu kjendt af Fiskerne i Helgeland i Nordland. I Trondhjems- 

fjorden er den flere Gange erholdt, og Expl. herfra opbevares paa 

Musæet i Trondhjem. 

Det mindste Ex, som jeg har kunnet undersøge, var et Hun- 

Individ fra Christianiafjorden (Sept. 1871) med en Totall. af 67mm., 

en Hovedlængde af 20mm. Alle Bagkroppens Pletter vare allerede 

normalt ansatte; Legemet ensfarvet rødagtigt, ligesom Hovedet. 

76. Acantholabrus exoletus, (Lin.) 1766. 

Den 31te Juli 1877 fandt jeg denne i Regelen sparsomt op- 

trædende Art i stort Antal blandt Yngel af Gadus virens og G. mor- 

rhua indbragt til Fisketorvet i Stavanger. Jeg indsamlede her 

omkr. 30 levende Indiv. og kunde erholdt et langt større Antal. 

Flere af Hunnerne havde netop moden Rogn, saaledes at Legen 

sandsynligvis foregaar i Løbet af August. 

| Hannerne have ulige stærkere Farver, end Hunnerne, men viste 

ogsaa indbyrdes stor Forskjel i Farvernes Intensitet. Hos de største 

og livligst farvede kunde hele Legemet være blaaligt anløbet, idet 

hvert Skjæl i Midten var graablaat. Bundfarven langs Ryggen 

var olivenbrun, langs Siderne gulrød; flere brede blaa Felter, der 

ikke egentlig kunne kaldes Baand, løbe ned langs Rygsiderne. 

Hele Halen er væsentlig blaa, hist og her med røde Pletter. Ho- 

vedets Overside er sort med et blaat (undertiden hvidagtigt) Baand 
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fra Gjællespalten hen mod Næsen, og 2 intens blaa Baand paa 

Snudens Sider; Iris er blaasort. Dorsalen er marmoreret af brun- 

sort og blaat, Analen har 2 brede blaa Baand; over Caudalen 

strækker sig yderst et bredt Baand af svag blaalig Farve, indenfor - 

findes blaa Striber langs Straalerne. 

Andre Hanner havde mindre blaat paa Legemet, hvorimod Ho- 

vedets Sider aldrig savne de blaa Striber, der ogsaa findes hos 

Hunnerne. 

Ordo 3. Anacanthini. 

77. Lycodes vahlii, Reinh. 1832. 

: Lycodes esmarkii, Coll., Norges Fiske, p. 95 (1874); cfr. Forh, Vid. Selsk, 

Chra. 1878, No. 4 p. 11, No, 14 p. 54 (1878). 

I 1874 opstillede jeg Arten Lycodes esmarkii efter 3 store Ind., 

optagne paa Line fra stort Dyb i Varangerfjorden i Finmarken i 1864 

og 1865, hvilke opbevares paa Univ. Mus. i Christiania. Overensstem- 

melsen mellem disse Exemplarer, der havde den blandt Lycoderne 

hidtil ukjendte Længde af mellem 595 og 650mm., og Reinhardts 

Originalbeskrivelse af L. vahlii (med en Totall. af indtil 390mm.), 

vare vistnok iøinefaldende; imidlertid fandtes der flere ikke uvæ- 

-sentlige Punkter, hvori de afvege fra hinanden, saaledes i Skjæl- 

beklædningens Udstrækning og Farvetegningen, hvorfor jeg troede 

indtil videre at burde opføre de finmarkske Individer som en fra 

den grønlandske L. vahlii forskjellig Art, L. esmarkui. 

Under en Reise til Finmarken i 1876 erhvervede jeg ? nye 

Exemplarer af samme Form for Univ. Musæet, det ene fanget i 

Øxfjord i Vest-Finmarken i Juli 1875 af Handelsmand Buck, det 

andet ved Kjelmø i Varangerfjorden Vaaren 1876, og opbevaret af 

Lensmand Klerk, saaledes fra samme Localitet, hvorpaa % af de 

første Individer vare erholdte i 1864. 

Begge de nye Exemplarer vare blevne opbevarede tørre: To- 

tallængden af det største (fra Varangerfjorden) er 605mm. af det 

andet (fra Øxfjord) 545mm.; det sidste, der er mindre, end noget af 

de tidligere erholdte, er nu præpareret som Skelet. Begge disse In- 

divider vare i Farvetegning, Legemsdimensioner, Skjælbeklædning 
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etc. fuldkommen overensstemmende indbyrdes, og viste saaledes 

den samme Forskjel fra de tidligere bekjendte Exemplarer af L. 

vahlii, som Typexemplarerne af L. esmarkit. Saaledes havde Far- 

vetegningen netop det for den sidstnævnte Form characteristiske 

Udseende, idet der istedetfor de verticale hvide Tverbaand hos 

L. vahlit optraadte et Antai hvide, af den sorte Bundfarve opfyldte 

aflange Ringe, der optage de verticale Tverbaands Plads, og hos 

nogle Individer bøjede guirlandeformigt sammen i Legemets Midtlinie. 

Efterat vor Kundskab om de forskjellige Arter af Slægten Ly- 

codes i Løbet af de senere Aar er i flere Henseender bleven ud- 

videt, ihvorvel der endnu staar meget tilbage til denne mærkelige 

Slægts Oplysning, tror jeg at burde sætte L. esmarkit ned i Syno- 

nymernes Række, idet de antagne Forskjelligheder ikke have vist 

sig at være fyldestgjørende, eller skikkede til deraf at begrunde 

en fra L. vahlii forskjellig Art. Paa et andet Sted i dette Tids- 

skrift”) har jeg havt Lejlighed til at omtale Variationerne i Farve- 

tegningen hos 4 under den norske Nordhavs-Expedition erholdte 

Individer af L. vahlii; den ene, der er en spæd Unge, optoges paa 

Bankerne omtr. 30 Mile udenfor Kysten af Helgeland i Norge, de 

3 øvrige fra Havet udenfor Spitsbergen. Det har vist sig hos disse, 

at Baandenes Fordeling over Legemet og deres Antal er ligesaa 

lidet constant, som hos de beskrevne 3 Exemplarer af L.esmarkii. 

Endskjønt intet. af Nordhavs-Expeditionens Exemplarer af L. 

vahlii (der havde en Totallængde af indtil 295mm) udviste noget 

Spor af, at de verticale hvide Tverbaand opløste sig til de for 

L. esmarkit characteristiske aflange ringformige Tegninger, er dog 

disse Individers Legemsstørrelse i Forhold til Typexemplarerne af 

den sidstnævnte saa ringe, at en saadan Forandring under Legemets 

videre Udvikling er ganske let tænkelig, eller endog sandsynlig, 

om man tager Hensyn til Variationen i Farvetegningen hos enkelte 

andre Lycoder, f. Ex. L. reticulatus, hvis mærkelige Farveforan- 

dAringer jeg paa det tidligere anførte Sted har søgt nærmere at 

udvikle.?) 

W) No 14, p. 57 (1878). 

?) De i Musæet i Kjøbenhavn opbevarede Ex, af den ældre Samling fra Grønland 
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Den anden Character var hentet fra Udstrækningen af Skjæl- 

beklædningen, idet denne hos L. vahlii standser ved Nakken, saa- 

ledes at Hovedet er nøgent, medens L. esmarkii opgaves at være 

skjælbeklædt lige ud paa Snuden. EFfterat jeg nøjere har under- — 

 søgt dette Forhold hos alle 5 Individer, er jeg kommen til det 

h 

E 

E 

Resultat, at hvad jeg tidligere antog for Skjæl, vare blot de næsten — 

cirkelrunde tætstaaende Indtryk i Huden, der ere fremkomne (især 

hvor denne hviler umiddelbart paa et underliggende Ben) ved 

dennes Sammentrækning i Spiritus, eller efterat Individet er bleven 

tørret. Skjælbeklædningens Udstrækning er derfor vistnok den 

samme hos begge Former. 

L. esmarkii bør derfor efter al Sandsynlighed blot betragtes 

som den fuldt udviklede Form af L. vahlii, hvor de i Ungdoms- 

stadierne optrædende verticale lyse Tverbaand nedad Legemet ere 

gaaede over i de ringformige, tildels uregelmæssigt løbende Pletter; 

og da denne Form af Farvetegningen idethele er fuldkommen 

overensstemmende hos alle 5 Individer, tør den ansees for at være 

den normale for de Individer, der have opnaaet den nævnte bety- 

delige Størrelse. 

Hos begge de nye Exemplarer vare Baandene (eller Rækkerne 

af de ringformige Pletter) 7 i Antal, og hver af disse nedtil ind- 

byrdes forenede gjennem andre Ringpletter, der guirlandeformigt 

strække sig langs Legemets Midtlinie fra den ene opstigende 

Række til den anden. 

L. vahlit tilhører og udklækkes i den iskolde Area udenfor 

Kysten af Grønland, Spitsbergen og Norge (samt uden Tvivl ogsaa 

Island og Jan Mayen). De fuldt udvoxede Exemplarer fanges i 

Norge paa Dybsagn blandt Loddetorsken, og det er sandsynligt, 

at den ligesom denne følger Lodden (Mallotus villosus) ind i Fin- 

have tildels været udtagne af Ventrikelen af Sæler og Hajer, og deres Farve- 

tegning er derfor delvis eller fuldstændigt forsvunden. Et Ind. (fra Syd-Grøn- 

land 1ste Apr. 1847) med en Totall. af 4100m. synes dog at have ringformige 

Tegninger istedetfor Baand, men disse have hos dette Indiv. tabt sin hvidgule 

Farve. 
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markens Fjorde, og gaar ind paa det forholdsvis grundere Vand. 5 

saadanne fuldt udviklede Exemplarer foreligge, som tidligere nævnt, 

fra Norge, de 4 fra Varangerfjorden, 1 fra Øxfjord i Vestfinmar- 

ken. Vaaren 1877 erholdtes atter i Varangerfjorden ved Kjelmø 

2 Individer, der dog ikke bleve opbevarede, og den forekommer 

saaledes vistnok aarligt paa denne Localitet. 

Lycodes frigidus, Coll. 1878. 

Lycodes frigidus, Coll. Forh. Vid. Selsk Chra. 1878, No. 14, p. 45 (1878). 

En spæd Unge, med en Totall. af 37mm., optoges under Nord- 

havs-Expeditionens 2det Togt Sommeren 1877 fra Banken lige 

udenfor Lofoten, omtr. 10 Mile af Land, den 29de Juni. Dybden 

var 457 Favne, Temperaturen paa Bunden —- 0,6? C.; Bunden be- 

stod af grov Sand og Ler. (Station 164). 

Denne Unge, som jeg i min Beretning om de under Expedi- 

tionens 2 første Togter erholdte Fiske (Forh. Vid. Selsk. Chra. 

1878, No. 4, p. 11) antog tilhørte L. vahlu, idet Tilværelsen af en 

stor og i alle Aldre ensfarvet graabrun Lycodes-Art dengang endnu 

var ukjendt, er nærmere beskreven paa det ovenfor omtalte Sted, 

samt senere henført til sin antagelig rette Plads som Ungen af 

L. frigidus, n. sp., i Beretningen om Fiskene fra Expeditionens 

sidste Togt Sommeren 1878 (No. 14, p. 45). 

80. Gadus morrhua, Lin. 1766. 

De Dyreformer, der udgjøre Hovednæringen for de større In- 

divider af denne Art, hentes næsten altid i eller umiddelbart paa 

Søens Bund, og bestaar for en stor Del af Decapoder og Echino- 

dermer, samt forskjellige Bundfiske. I Porsangerfjorden fandt jeg 

i Juli 1878 mangfoldige Ventrikler fyldte udelukkende med Hyas 

araneus, eller med Ophiopholis aculeata; af andre Echinodermer vare 

især hyppige nogle smaa, som det synes, hidtil ubeskrevne Holothu- 

rider; fremdeles smaa Cephalopoder, saasom Gonatus amoenus, samt 

Annelider og Gephyreer. Blandt Fiske bleve især Cottoiderne de- 

res Bytte (Icelus, Centridermichthys), fremdeles Yngel ad en eller 2 
E Vid.-Selsk, Forh. 1879, No. 1. 
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Arter Anarrhichas, samt af Sebastes, Lumpenus, Carelophus, Cen- 

tronotus, Cyclopterus 0. å. Bundfiske. 

81. Gadus æglefinus, Lin. 1766. 

Yngelen af denne Art har jeg blot ved en enkelt Lejlighed 

erholdt i Mængde, nemlig den l4de Juni 1875 lige udenfor Chri- : 

stiania, da jeg af et Fiskedræt, hvori fangedes Makrel, udtog et 

stort Antal unge Indiv. med en Længde af omtr. 40—50mm. De 

søgte idelig Tilhold under de smaa Unger af Cyanea, hvoraf der 

netop vrimlede. Den mørke Plet over Pectoralerne var allerede 

tydelig, ligesom Dorsalfinnerne havde faaet sin mørke Kantning. 

Næsen var endnu kun ubetydeligt fremspringende, og ikke længere, 

end Overkjæven, der atter var noget, men ikke betydeligt længere, 

end Underkjæven. 

83. Gadus minutus, Lin. 1766. 

Er i de seneste Aar funden i Trondhjemsfjorden, hvorfra Mu- 

sæet i Trondhjem, ifølge Conserv. Storm, har faaet Individer. Dette > 

- er det nordligste Punkt, hvor denne Art hidtil er bemærket. 

Det største Expl., som jeg har undersøgt fra Christianiafjorden, 

har havt en Totall. af 239mm.; Hovedlængden 52mm., Legemets 

største Højde 62mm. 

87. Gadus virens, Lin. 1766. 

Det store Fiskeri af denne Art, der finder Sted i Finmarkens 

Fjorde om Sommeren, er for en væsentlig Del betinget af Thysa- 

nopoda inermis, idet Fiskestimerne fortrinsvis søge hen til og 

holde sig, hvor Strømmen har drevet disse Dyr sammen. Mangler 

denne Næring, tages andre pelagiske Crustaceer, saasom Calanider 

etc.; derimod tager den om Sommeren paa disse Localiteter kun 

i Nødsfald Fiske eller anden Føde. I Juli 1878 undersøgte 

jeg ved Fiskeværet store Tromsø i Porsangerfjorden flere Hun- 

drede Individer paa enkelte Dage, da netop de nævnte Crusta- 

ceer manglede; Ventrikelen af de fangede Individer var enten 

tom, eller fyldt med Yngel af Mallotus villosus, Clupea harengus, 
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Ammodytes tobianus, eller idethele af stimevis gaaende Arter. Den 

opgaves i Porsangerfjorden at have Rogn om Vinteren, og gyde 

omkring Nytaar ved de ydre Havbanker. Yngel med en Totall. af 

omkr. 50mm. vare talrige i Juni og Juli Maaneder paa et Par Favne 

nærved Kysten. 

89. Phycis blennioides, (Brinn.) 1768. 

Af denne Art, som synes at være stationær wudenfor Landets 

- vestlige Kyster, hvor den ikke sjelden fanges paa det noget dybere 

Vand, og jevnlig om Sommeren bringes til Fisketorvet i Bergen, 

findes blot enkelte forvildede Ex. østenfor Lindesnæs. Univ. Mus. 

har i de seneste Aar modtaget et Par Ind. ogsaa fra denne Del 

af Kysten, saaledes et, der den 8de Mai 1875 fangedes udenfor 

Frederikstad, og havde en Totall. af 605mm.; et noget større Ind. 

indsendtes fra Flekkefjord i Juli 1877. 

90. Lota vulgaris, Jen. 1835. 

Ligesom det er Tilfældet med Flertallet af Landets Fersk 

vandsfiske, er Lota vulgaris væsentlig indskrænket til 2 naturlige 

Districter af Landet, nemlig et sydligt, som omfatter de sydøstlige 

Districter syd for Trondhjemsfjorden, samt et nordligt, der udgjør 

den nordlige Del af Tromsø og hele Finmarkens Amter. Den 

mangler derimod paa hele den mellemliggende, over 4 Breddegrader 

lange Strækning, ligesom langs hele Sydvestkysten. I det sydlige 

District ere de nordligste Puncter for dens Udbredelse enkelte af 

Vandene og Søerne i nordre Trondhjems Amt, saasom Lakevand, 

Skjelbreivand og Stenkjærelv, hvorimod den endnu ikke er fundet 

i Nordland. | 
Spæd Yngel fra Maalselvedalen fra Tromsø har jeg Sommeren 

1878 modtaget fra Conservator Schneider; "Met mindste har en Totall. 

af 46mm., en Hovedlængde af 10mm. De have i alle væsentlige 

Dele allerede de udvoxede Individers Udseende. 

93. Motella cimbria (Lin.) 1766. 

Synes at forek. i ikke ringe Mængde i Christianiafjorden, og EG 
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næsten daglig indbringes i Høstmaanederne til Fisketorvet Exem- 

plarer, tagne med Line under Torskefiskeri lige udenfor Christiania. 

Friske Expl. udvise ofte en livlig Farvetegning; Legemets Bund- 

farve er gulagtig graabrun, oftest uden Pletter; men jevnlig findes 

Exemplarer, der have enkelte større sorte Pletter (omtr. af Øiets 

Størrelse) spredte, dels over Legemet selv, dels paa Dorsalen. - 

Undertiden findes blot 1—2 saadanne Pletter, undertiden flere. 

Dorsalen er i Regelen forsynet med en smal hvid Rand, der bagtil 

er bredere, medens Analen er mørkere farvet, og især i sin bagre 

Spidse brunsort. ; 

Yngel af denne Art har jeg aldrig kunnet erholde; det mindste 

Expl.,som jeg har undersøgt, var fundet i Ventrikelen af en Zeugo- 

pterus megastomus i Trondhjemsfjorden Høsten 1878, og havde en 

Totall. af 185mm., en Hovedlængde af 52mm. 

95. Motella septemtrionalis, Coll. 1874. 

Af denne Art foreligge hidtil 3 Individer fra de norske Kyster. 

De 2? ere Typ-Exemplarerne, optagne med Bundskrabe ved Florø 

1873, og Bodø i August 1874, og beskrevne i ,Norges Fiske. 

Det tredie, der er det mindste, erholdtes under Nordhavs-Expe- 

ditionens ?*det Togt ved Røst i Lofoten 2den Juni 1877, og er 

nærmere omtalt under Beretningen om Fiskene fra denne Expedi- 

tions 2 første Togter 1876—77 (Forh. Vid. Selsk. Chra. 1878, No. 

5). Arten er saaledes udbredt langs Landets Vestkyst fra Bergens 

Stift idetmindste op til Lofoten (61"—689). 

Det sidste Ind., hvis Totall. er 69mm., har et relativt mindre 

Hoved, end de 2 ældre Exemplarer, ligesom Kjæverne heller ikke 

have naaet sin forholdsmæssige Udvikling; saaledes strækker Mund- 

spalten sig kun et mindre Stykke bagenfor Orbita, medens den 

hos de ældre Individer gaar ganske betydeligt bagenfor denne. 

De smaa Tentakler paa hver Side af det forreste Par ere allerede 

synlige, om end korte. Farven er ensfarvet lys rødagtig graa. 

Fra M. tricirrata afviger Arten constant ved følgende: 

1. Den har et relativt større Hoved, der indeholdes i Total- 

længden blot 4, eller ubetydeligt over 4 Gange. 
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2. Den har længere Kjæver, hvis Bagrand hos de ældre Expl. 

strækker sig langt bagenfor Orbita. 

3. Den har et mindre Straaleantal i Dorsal, Anal, og Pecto- 

raler, idet dette hos de 3 undersøgte Ex. har været: 

ae (Aotall Å 69nm) 2 PD. 29: A(434 P. 16 (Røstil977). 

b. (Totall. 100mm.) 2 D. 49; A. 41; P. 15 (Bodø. 1874). 

ce. (Totall. 175mm.) 2 D. 52; A. 43; P. 16 (Florø 1873). 

4. Skjægtraadenes Antal er større, idet der fortil paa Snuden 

findes (foruden det bagre Par) et kortere forreste Par, og paa hver 

Side af disse omtr. 3 rudimentære Traade. 

5. Farven er ensfarvet graabrun. 

99. Brosmius brosme, (Ascan.) 1772. 

Yngre Expl. af en Fods Længde ere talrige paa Bergens Fiske- 

torv i Juli og August Maaneder. I frisk Tilstand ere disse paa 

den graabrune Bundfarve forsynede med 5—6 rødgule matte Tver- 

baand; det første, der er beliggende under Pectoralen, har en sort 

Plet. Ved Roden af Dorsalen staa omkr. 8 lignende Pletter, hvis 

nedre Halvdel naar ud over Ryggen, den øvre op til Finnens Midte. 

De verticale Finner have endvidere en smal hvid Rand, og indenfor 

denne en smal sort Rand. Ventralerne ere sorte, Pectoralerne 

rødgraa. 

En Varietet modtog H. Friele i Bergen i Marts 1873. Den 

var citrongul langs Ryg og Sider, hvid under Bugen. Langs Si- 

derne fandtes en og anden sort Plet; Finnerne vare sorte. 

I Christianiafjorden hører Arten neppe til de regelmæssigt 

forekommende, og jeg har blot seet et enkelt Fx. fra denne Loca- 

litet, et ældre Ind., der var fanget ved Drøbak 20de Juni 1878. 

100. Ammodytes lanceolatus, Lesauv. 1824. 

Ammodytes tobianus, Nilss., Kr. ete. 

Yngel med en Totall. af 35—37mm. har jeg taget paa Lister- 

land 18de Juli 1877, samt i Foldenfjord paa Nordlands Grændse 

10de Juli 1875. Den sidstnævnte Localitet, hvor den fandtes blandt 
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en Stim Sildeyngel, der jagedes af en Flok Gadus virens, er det 

nordligste Punkt, hvor denne Art hidtil vides fundet i Landet. (659. 

104. Coryphænoides rupestris, (Måll.) 1777. 

Forekommer paa Dybderne langs Kysten lige ned til Landets 

Sydspids, og derfra ned til Orknøerne og Shetlandsøerne; den gaar 

fremdeles (maaske blot tilfældigt) ind i Skagerak, hvor et Expl., 

ifølge Malm, blev fanget udenfor Bohuslen i 1872; ligeledes er 

den enkelte Gange erholdt ved Skagen. Sandsynligvis er den sta- 

tionær paa de fleste passende Localiteter rundt Landets Sydkyst. 

Fra Flekkefjord har saaledes Univ. Mus. gjennem Toldinsp. Engh 

modtaget i de sidste Aar 3 Expl., alle tagne udenfor denne By. 

Det første af disse (Nov. 1875), der var noget defect, og blev ikke | 

opbevaret, .havde Ventrikelen fyldt hovedsagelig med Decapoder, 

hvoriblandt Pandalus propinquus, der af Prof. Sars ikke var tidli- 

gere kjendt fra denne sydlige Bredde, samt Pandalus borealis. Det 

andet erholdtes i Juni 1877; det tredie, der var et mindre Expl. 

med en Totall. af 571mm., og næsten complet, i April 1878. En- 

delig har Musæet fra Mundingen af Christianiafjorden (foruden det 

tidligere nævnte i Dec. 1873) erholdt et nyt Expl., fanget ved Hval- 

øerne den lste Sept. 1878; Totall. af dette Individ, et af de største, 

som jeg har kunnet undersøge, var 920mm. (Dette sidste Individ 

blev ikke opbevaret). 

I Trondhjemsfjorden synes Arten at være talrig paa Dybderne 

lige op i Fjordens indre Dele; den 31te Dec. 1978 modtog Vid. 

Selsk. Saml. i Trondhjem 3 Expl. fra denne Localitet, hvoraf det 

største havde en Totall. af over 3 Fod (omtr. 1000mm.), De 2 øv- 

rige indsendtes som Gave til Univ. Mus. 

En nøjere Undersøgelse af de mest complette blandt de i Univ. 

Mus. opbevarede Expl., sammenlignet med Tællinger og Undersø- 

gelser, gjorte andetsteds af andre, har vist, at saavel Straaleantallet 

i de verticale Finner, som Hvirvlernes Antal er i en saa paafal- 

dende Grad varierende hos de forskjellige Individer, at det maaske 
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vil være -vanskeligt at paavise et Sidestykke hertil hos nogen af 

vore øvrige ipdenlandske Fiskearter.') 

Første Dorsal har, foruden en knudeformig (rudimentær) Straale 

fortil, der hos gamle Individer kan være næsten ganske forsvunden, 

i Regelen 11, undertiden 10 eller 12 Straaler. Tænderne langs 

Randen af den forreste af disse Straaler ere hos yngre Individer 

særdeles skarpe, medens de hos ældre ere næsten afslidte. 

« Anden Dorsal begynder hos alle hidtil undersøgte Individer i 

en betydelig Afstand fra lste Dorsal, i Regelen omtrent over den 

14de Analstraale. De første Straaler ere yderst korte, og i Begyn- 

delsen uden forbindende Membran. Skeletterne udvise imidlertid, 

at der mellem begge Dorsaler strækker sig en uafbrudt Række 

Støttestraaler (Interspinalben), der ere vel udviklede, om end sær- 

deles fine. Maaske ville disse Støttestraaler, der ende blindt i 

eller ganske nærved Dorsallinien, i en vis Aldersperiode være 

straalebærende, og saaledes de 2 Dorsaler her være mindre adskilte. 

Antallet af Straaler i 2den Dorsal varierer fra 103 lige til 

190. Dette sidste Tal udviste, ifølge Ginther, det mindste hidtil 

undersøgte Individ, med en Totall. af omtr. 255mm. (omtr. 10 eng. 

Tommer), optaget i 1869 under Porcupine-Expeditionen mellem 

Færøerne og Shetlandsøerne*). 

De øvrige Individer, hvor dette Forhold har været undersøgt, 

have havt en Totall. af mellem 510mm. og 920mm. Hos de mindre 

af disse har Antallet idethele været mindre, end hos de større, 

hvilket vil sees af følgende Sammenstillen af Individerne, ordnede 

efter deres Størrelse. 

a. Totall, 255mm (omtr.) 2 D. 190 (omtr.); A. * Shetlandsøerne 1869. (Giinther). 

b. — 510mm. (omtr.) 2 D. 128 (omtr.); A. 132 (omtr.) Sognefj. April 73 (U. Mus.) 

ce. — 571mm. 2D. 109; A. 111. Flekkefj. April 78. (U, Mus.) 

d, —  600mm. (omtr.)2D. ? ; JAGD) Norge (U. Mus, Skelet). 

e, — 632mm. 2D.143; A. 153 (omtr.) Sognefj 1860 (U, Mus.) 

f. — 6540m 2D.103; A. 104. Norge (U. Mus. Skelet). 

1) Jeg lader her ude af Betragtning de lidet kjendte Arter af Slægten Regalecus. 

?) Gintber, Ann, Mag. Nat. Hist., Febr. 1874, 
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g. Totall, 705mm. 2D. 168; A. 174. Bergen (Berg. Mus., Jensen). 

h, — 710mm. 2D.110; A. 137. Norge (U. Mus. Skelet). 

i. — 840mm. 2 D. 170; A. 174. Trondhj.fj. Dec. 78 (U. Mus.) 
k., — 84200. 2D. 135; A. 1483. Flekkefj. Juni 77 (U. Mus. Skelet). 

l. — 860mm. 2 D. 143; A. 115. Boh.len 72 (Uddev. Mus. Malm). 
m. — 870mm. (omtr.) 2 D. 174 (omtr.); A. 176 (omtr.) Trondhjfj. Dec. 78 (Smiths, Instj. 

n. — 920mm. 2D.152; A. 158. Chr.fjord Sept. 78. 

0. — ? 2D.129; A. 128. Grønland ? (Reinh. 1833). 

p. — ? 2D. 172; A, 193. Throndhjfj. (Gunnerus 1765). 

Straaleantallet i Analen, der varierer mellem 104 og 193, staar 

i Regelen i Forhold til Antallet i 2den Dorsal, saaledes at der 

næsten altid findes nogle - faa Straaler flere i Analen (gjennem- 

snitlig omtr. 5), undertiden dog betydeligt flere; saaledes er der 

hos Individet h-27 Straaler flere, ligesom det er 21 flere hos det af 

Gunnerus i Midten af forrige Aarhundrede undersøgte Indiv. (p). 

Blot hos 2 af de ovenfor anførte Individer er Forholdet omvendt, 

saaledes at Dorsalen har flere Straaler end Analen; det ene er 

det af Malm beskrevne fra Bohuslen, hvor Forskjellen er 28, samt 

Reinhardts fra 1833, hvor Forskjellen dog blot er 1 Straale. Mel- 

lemrummet mellem Straalerne er paa det nærmeste lige stort over- 

alt, og de staa idethele kun næsten umærkeligt tættere paa den 

tynde Hale, end længere fortil. 

Caudalen er stillet noget skraat mod Analen, og har indtil 

14 Straaler, men ofte, som det synes, færre, lige ned til 7; hos 2 

Skeletter i Univ. Mus., hvor det førstnævnte høje Antal fandtes, 

vare de fuldstændig skilte ved Roden, uden at have Udseende af 

at være kløvede af et mindre Antal. Caudalen gaar uden Ophør 

over i Dorsalen, men er noget mere skilt fra Analen, idet der 

foran og efter den sidste Analstraale er et Mellemrum af omtrent 

1 Straale. 

Pectoralerne have oftest 18, sjeldnere 17 eller indtil 20 Straa- 

ler; Ventralerne oftest 8, undertiden 7. 

Hvirvlernes Antal varierer hos de 5 undersøgte Skeletter (hvoraf 

4 opbevares i Univ. Mus.), mellem 89 og 63. Af disse.ere Bryst- 

hvirvlerne hos de 4 Individer 14, hos et 13, og dette Tal er saa- 

ledes forholdsvis constant. Den paafaldende Forskjel i Halehvirv- 
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lernes Antal, der ligger mellem 75 og 49, tør maaske staa i Sam- 

menhæng med Alderen, saaledes at nye Hvirvler i Virkeligheden 

vedblive at udvikle sig under hele Dyrets Væxt. 

d. Totall. omtr. 600mm., Brysthv. 13, Halehv. 55, tilsammen 68. 

f. Totall. 654mm., Brysthv. 14, Halehv. 49, tilsammen 63. 

b. Totall. 710mm., Brysthv. 14, Halehv. 65, tilsammen 79. 

k. Totall. 842mm., Brysthv. 14, Halehv. 64, tilsammen 78. 

n. Totall. 920mm., Brysthv. 14, Halehv. 75, tilsammen 89. 

Det fremgaar heraf, at Hvirvlernes Antal er idethele jevnt 

tiltagende med Individernes Væxt, og at hermed følger en gradvis 

Forøgelse af Straaleantallet i de verticale Finner; det uventet høje 

Straaleantal hos den af Dr. Giinther undersøgte Unge er idethele 

ikke let forklarlig, saafremt man ikke vil forudsætte, at de ovenfor 

omtalte blinde Støttestraaler mellem de % Dorsaler hos Ungen ere 

straalebærende. , 

Hos et af Individerne (Totall. 654mm.) var der ligeledes en 

mærkelig Forskjeli Hvirvlernes relative Længde, idet Halehvirvlerne 

her vare betydeligt længere, end Brysthvirvlerne, medens de saavel 

hos det mindste Expl.,, som hos de større, vare omtr. af samme 

Størrelse, eller tildels mindre end disse. 

I Craniets Bygning findes der ligeledes enkelte Uoverensstem- 

melser. Hos % mindre Exemplarer ere alle de høje Kamme, der * 

udmærke Craniets Overside, især Frontal-, Infraorbital- samt Pa- 

rietalbenene, særdeles stærkt udviklede, og naa, uagtet deres Tynd- 

hed, en betydelig Højde; hos de noget ældre Skeletter ere Kam- 

mene betydeligt lavere, skjønt altid vel udviklede. Endnu et Bevis 

paa Artens Tendents til Variation er det, at hos det største Skelet 

(med en Totall. af 842mm.) er den Del af Frontalbenene, som dan- 

ner det langt udskydende og hvælvede Tag over Orbitæ, tildels 

hudagtigt. Alle disse op- og udstaaende Kamme begrændse et 

Antal større eller mindre Rum, der dækkes af en stiv Hinde, der 

lader sig vel bibeholde under Macereringen. 

Tænderne ere ligeledes Variationer underkastede, især i Over- 

kjæven. Medens de hos enkelte Ind. danne 2 Rækker bagtil, og et 



74 R. COLLETT. OM NORGES FISKE I AARENE 1875—78. 

Par fortil, ere de hos andre 3, ligesom undertiden den ydre Ræk- 

kes ere større, end Tænderne i de indre Rækker. 

105. Hippoglossus vulgaris, Flem. 1828. 

Paa Univ. Mus. opbevares Skelettet af et Expl., som jeg i 

Midten af Jan. 1876 fandt paa Fisketorvet i Christiania. Dette, 

der var fanget ved Tønsberg, var misdannet, idet flere af Hvirv- 

lerne vare sammentrykkede, og Legemet særdeles forkortet; Dor- 

salen og Analen stødte ikke blot umiddelbart op til Caudalen, men 

laa ogsaa i Folder nærved denne. Totall. var 1040mm., Legemets 

Højde 440mm., Hovedlængden 330mm. Straaleantallet iøvrigt nor- 

malt; (D. 100, hvoraf de 12 bagre vare delte; A. 75, hvoraf omtr. 

10 vare delte). Højre Øie laa umiddelbart i Kjæveranden, venstre 

Øie i en Afstand af 12mm. fra Hovedets Profillinie. 

Et ungt Individ, som jeg fandt paa Fisketorvet i Christiania 

20de Mai 1878, og som havde en Totall. af 175mm., hvoraf Hoved- 

længden var 39mm., manglede endnu Skjæl paa Kjæverne og paa 

Hovedet foran Øinene. Det nedre Øie laa længst fortil; Øiendia- 

meteren var smal, omtr. *, Lindsediameter, i Midten ophøjet til 

en svag Kjøl. Et Ind., der var ubetydeligt større (Totall. 182mm.), 

havde faaet enkelte Skjæl foran Øinene, iøvrigt lig det foregaaende. 

(Chr.fjorden 6te Juni 1878). 

106. Hippoglossus pinguis, (Fabr.) 1824. 

Har utvivlsomt stadigt Tilhold paa Dybderne ved Landets arc- 

tiske Kyster, uagtet blot enkelte Ind. hidtil ere blevne tilvaretagne 

og opbevarede. Ved Kjelmø i Varangerfjorden, hvorfra Univ. Mus. 

har modtaget gjennem Lensmand Klerk det tidligere omtalte Expl. 

i 1865, er senere, ifølge Klerks Meddelelser, enkelte Expl. blevne 

fangne, men intet bleven opbevaret. 

107. Hippoglossoides platessoides, (Fabr.) 1780. 

Pleuronectes platessoides, Fabr. Fauna Groenl, p. 164 (1780). 

Pleuronectes limandoides, Bloch, Naturg, Ausl, Fische, B. 3, p. 24 (1787), 

et auctt. 

Under Beretningen om Nordhavs-Expeditionens sidste Togt 
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Sommeren 1878!) har jeg søgt at vise, at Blochs og de senere 

Forfatteres Pleuronectes limandoides blot udgjør den sydlige Form 

af den af Fabricius allerede 7 Aar tidligere beskrevne Pleur. pla- 

* tessoides fra Grønland. Denne sidstnævnte skiller sig i sin ud- 

prægede Form hovedsagelig blot ved et større Antal Straaler i Dor- 

salen og Analen fra den sydlige PI. limandoides, men denne For- 

skjel vil sandsynligvis ganske udjevnes, efterhaanden som der bli- 

ver undersøgt Individer fra de mellemliggende Stationer. Det har 

ogsaa lykkedes mig, efterat ovenstaaende Beretning var trykt, at 

erholde til Undersøgelse 3 Expl. fra en saadan Mellemstation, nemlig 

Kjosen i Lyngen, noget indenfor Tromsø, alle nedsendte gjennem 

min Ven Conserv. Schneider; det ene af disse er vistnok blot et 

Yngel-Indiv., men har dog fuldkommen distinct ansatte Straaler. 

Hos disse 3 Individer var Straaleantallet følgende: 

Totall. 32mm. I). 91, A. 70. 
Totall. 215mm. D. 85, A. 66. 

Totall. 285mm. D. 85, A. 69. 

De 6 under Nordhavs-Expeditionen erholdte Individer fra Tana- 

fjord i Øst-Finmarken, optagne den 25de Juni 1878 fra 197 Fav- 

nes Dyb, havde saaledes gjennemsnitlig omtr. det samme Straale- 

antal, som Fabricius opgiver hos sine grønlandske Individer (D. 89, 

A. 72), hvilket ligeledes er Tilfældet med et Indiv., som jeg i Juli 

1878 erholdt i Varangerfjorden. Hos de ovennævnte 3 Individer 

fra Lyngen var Antallet gjennemsnitlig et Par Straaler færre, me- 

dens det var yderligere aftaget med 6—8 Straaler hos 7 Individer 

fra Christianiafjorden, som det vil sees af følgende Sammenligning: 

1 Ind. fra Varangerfjorden, Øst-Finmarken . . . .D. 90, A.69. 

6 Ind. fra Tanafjorden, Vest-Finmarken, gjennemsnitl. D. 92, A. 72. 

3 Ind. fra Lyngen ... RIE å Do. D. 87, A. 68. 

7 Ind. fra Gheickamaforden"| SJEL Do. D. 53, A. 64. 

I Ventriklerne af Individerne fra Tanafjorden fandtes næsten 

udelukkende Pecten groenlandicus, blandet med Grus. 

1) Forh. Vid. Selsk, Chra, 1878, No. 14, p. 92, 
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108. Rhombus maximus, (Lin.) 1766. 

Gaar sandsynligvis mod Nord op til henimod Polarcirkelen, skjønt 

den i de senere Tider ikke vides funden ovenfor Trondhjemsfjor- 

den. I den af Sognepræst Heltzen efterladte haandskrevne Beskri- 

velse af Helgeland i Nordland, (dat. 30te Jan. 1833), findes denne 

Art omtalt og beskreven som ikke sjelden i dette District (659). 

Den 17de Sept. 1878 fandt jeg paa Fisketorvet i Christiania 

et misdannet Individ, der fuldkommen svarer til Yarrells misdannede 

Rh. lævis, afbildet i hans Brit. Fish. vol. 2, p. 333 (1841). Hele 

Partiet af Hovedets øvre Profilrand med de tilhørende forreste 

Dorsalstraaler manglede her fra Snuden af og indtil bagenfor Øiet, 

og den begyndende Dorsalrand ragede ud over Øiet i en fremad- 

bøjet Spidse. Det øvre Øie stod saaledes umiddelbart i den ny- 

dannede Profilrand; begge Sider af Legemet vare omtrent lige 

stærkt farvede, med Undtagelse af Hovedets Blindside, der er hvid. 

Fremdeles er Blindsiden forsynet med det samme Antal Bentorne, 

som Øiensidens, kun ere de her noget lavere. Dorsalen indeholdt 

60 Straaler, saaledes at der med det manglende Stykke er gaaet 

omtr. 4 Straaler tabt: Analen havde 44 Straaler. Individet, hvis 

Totall. var 315mm., opbevares paa Univ. Mus. 

110. Zeugopterus megastomus, (Donov.) 1802. 

Af denne Art, der tidligere ikke var fundet ovenfor de ber- 

genske Kyster, erholdt Vid.-Selsk. Saml. i T.hjem et stort Expl. fra 

Trondhjemsfjorden Høsten 1878; Individet var fuldt udvoxet, og 

havde en Totall. af 570mm., hvoraf Hovedet udgjorde 135mm. Af 

dets Ventrikel udtoges en ung Motella cimbria, som jeg af Conserv. 

Storm erholdt nedsendt til Undersøgelse; dette havde en Totall. 

af 185mm. 

Samtidigt bleve enkelte andre Individer indbragte fra samme 

Localitet til Fisketorvet i Trondhjem, saaledes at Arten her er 

utvivlsomt stationær, 
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111. Lepidorhombus norvegicus, (Ginth.) 1862. 

Denne Art forekommer spredt langs Kysten lige op til oven- 

for Polarcirkelen, men intetsteds talrigt. De fleste Exemplarer 

haves fra Christianiafjorden, hvor jeg aarlig har fundet flere Indi- 

vider; det største af disse (6te Dec. 1877) havde en Totall. af 

 88mm. Nye Localiteter fra de seneste Aar ere Tananger (mellem 

Jæderen.og Stavanger), hvor Prof. G. 0. Sars erholdt et Expl. i 

Juli 1875, samt Opløfjord i Namdalen, hvor jeg optog et Expl. i 

Bundskrabe fra 6 Favnes Dyb 10de Juli 1875. De 2 sidstnævnte 

Expl. vare yngre, og havde en Totall. af 35,5 og 41mm. Hovedets 

Skjæl havde hos disse Form af stumpe Knuder; iøvrigt besad de 

alle de udvoxedes Characterer. 

En liden Unge fra Flekkerø ved Indløbet til Christianiafjorden 

(Aug. 1875) med en Totall. af blot 12,8mm., en Hovedlængde af 

3,5mm. og en Legemshøjde (fra Rod til Rod af Anal og Dorsal) af 

4,8mm., er endnu fuldstændig nøgen; Farven, efterat Individet' har 

— været opbevaret paa Spiritus, er hvidagtig med enkelte mørke 

Pigmentsamlinger. løvrigt er dette Individ allerede udviklet, som 

de ældre Individer; Hovedet har faaet sin fulde Assymetri, Øinene 

ligge begge fuldstændigt paa Øiensiden, Gjællehulen er perforeret, 

og Dorsalen og Analen ere ombøjede paa Blindsiden ved Halero- 

den. Alle Straaler ere udviklede, om end korte; især er dette 

Tilfældet med Pectoralen og Caudalen. Dorsalen har 81 Straaler. 

113. Arnoglossus laterna, (Walb.) 1792. 

? Rhombus soleæformis, Malm, Förh. Skand. Nuturf. 9 Möte, Stockh. 1863, p. 

413; Arnoglossus soleæformis, Malm, Götheb. och Bohusl, Fauna, p. 519, (1878.) 

Under Navnet Å. laterna, (Walb.) bar jeg i ,Norges Fiske" 

p- 140 opført 2 Ind. af en Flyndre, der i 1863 (gjennem Prof. 

Esmark) vare erholdte i Christianiafjorden, og som uden Navn fand- 

tes opstillede i Univ. Mus. E 

I de sidst forløbne 4 Aar har jeg været saa heldig at finde 11 

nye Expl. af denne Art, alle i Bunden af Christianiafjorden. De have 

alle været trukne til Land i de Garn, hvori fanges Smaasild og 
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Brisling; da Bunden her i Regelen er Lerbund, som tildels paa 

de grundere Steder er bevoxet med Zostera, og Garnene efter de 

ovennævnte Fiske trækkes paa faa Favnes Dyb (5—10); tør dette 

være Artens normale Tilholdssted. Den synes ikke at være sjelden 

paa disse Localiteter. 

Gjennem Dr. Steindachner har jeg modtaget 4 unge Individer 

af ,A. laterna* fra Neapel, og da disse samtlige ere omtrent saa 

store, som det yngste af mine fra Christianiafjorden (et af dem endog 

- præcis af samme Størrelse), har jeg kunnet anstille den nøjagtigste 

Sammenligning mellem Individerne fra disse % vidt adskilte Lo- 

caliteter. 

Disse unge Individer fra Middelhavet vare bestemte af Dr. 

Steindachner selv, og da denne Forf.') har havt Lejlighed til at 

anstille Sammenligning mellem Å. laterna 0g Å. conspersus, (Canestr.), 

synes den Mulighed at være udelukket, at de sendte Indiv. have 

tilhørt den sidstnævnte Form (om hvis Artsberettigelse det iøvrigt 

er vanskeligt at overbevise sig af de forhaandenværende Be- 

skrivelser). 

Endskjønt intet af de sendte Å. laterna var i fuldt tilfreds- 

stillende Stand, idet Skjælbeklædningen næsten ganske manglede 

hos dem alle, ere Overensstemmelserne mellem dem og det til- 

svarende unge Ind. fra Christianiafjorden idethele saa gjennem- 

gaaende, at jeg ikke kan finde Grund til at holde dem fra hinan- 

den som særskilte Arter. Den udvoxede Å. laterna fra Middel- 

havet, der ifølge Risso har en Længde af 140mm., kjender jeg ikke 

af Autopsi; det er tænkeligt (skjønt lidet sandsynligt), at Charac- 

tererne her ville vise sig at være mere divergerende, end mellem 

Ungerne. I de temmelig flygtige Beskrivelser, der haves af den . 

sydeuropæiske Å. laterna, bliver udhævet, at Legemshøjden skal 

indeholdes 2", Gange i Længden af Legemet (uden Caudal), og Ho- 

vedlængden 3%, (ifølge Steindachner noget over 311 —3%;) Gange 

i samme; fremdeles, at Kjæverne skulie være næsten lige lange 

" Sitz, Ber. Acad, Wiss, Wien, B. 57, 1 Abth. 1868, p. 716. 
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fortil (,,subequal anteriorly*, Gunther), samt at der skal være 47 

Skjæl i Laterallinien. 

Jeg skal nedenfor nærmere berøre disse 3 Hovedpunkter og 

søge at vise, at de fundne Uoverensstemmelser mellem de 2 For- 

mer maa ansees for at være af underordnet Betydning. 

De 4 unge Individer fra Neapel havde følgende Maal: 

Totall. Me - Leg. Højde. roret Lipil he el 
en Og | L. (uden C.). 

a Vjmm. | Gömm. | 26,50 16mm. 406. 
3 79mm. — 66mm.  26,5mm. | 17mm. 3,88. | 
4 S4mm. | 72mm.  27mm. 20mm. 3,60. 
5 94mm. 80mm. 3]mm. 23mm. 4,47. 

Hos de 13 Indiv. fra Christianiafjorden, hvoraf 1 var en Unge, 

de øvrige 12 udvoxede eller nær derved, havde følgende Maal, 

Straaleantal i Dorsal og Anal, samt Skjælantal i Laterallinien (det 

sidste kan dog i Regelen blot tilnærmelsesvis angives'): 

I 

Sn. | Legemets Legemets | H.dets I in. hete en 
Christianiafjorden. Totall. |L. NE Højde. lkænede) ho ine. Å 

): | | uden C). 

a. 17de Sept. 75. | 79mm. G66mm. | 95mm. | 17mm. 49 285163 3,88 
b. ste Oct. 77. 140mm. 115mm. | 50mm. | 30mm. 52 8764 3,80 
C. iste Nov. 76. | 149mm. 120mm. | 50mm. | 30mm. ? 8866 4,00 
d. 20de Oct. 75. | 158mm. 126mm. | 56mm. | 32mm.| 55291/68 3,90 
&. 2ide Juni 76. 162m0m 13502. 1530m 31mm.| 54 9268! 4,35 
f. -5te Oct. 76. 162mm. 134mm. | 58mm. | 34mm.| 55786067 3,94 
g. å4de Aug. 78. 162mm. 155mm.  55mm. | 33mm. 53 9067 4,09 
h. 14de Juni 63. | 163mm. 134mm. | 56mm. | 32mm. 54 90 65 4,18 
l. 19de Mai 63. | 168mm. ]40mm. | 56mm. | 33mm. | 55 90069 4,24 
k. 28de Sept. 76. 169mm. 139mm. | 54mm. | 35mm. 55 8967 3,97 
l. de Sept. 78.  180mm. 146mm. | 64mm. | 36mm. | 51 9371 4,19 
M. s26de Oct. 76. | 181mm. 15]mm. | 62mm. | 36mm. 54 8767 4,05 
D. 9%7de Aug. 78. | 187mm. 155mm. | 63mm. | 38mm. 54 8668 4,07 

') Rækken er regnet til sidste Halehvirvel, saaledes at ikke (somi , Norges Fiske*) 

de 2—3 Skjæl ere medregnede, der beklæde den inderste Del af Caudalens 

Straaler, 
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Undersøger man for det første Hovedets relative Længde og 

sammenligner Forholdet mellem Hovedlængden og Legemets Længde 

uden Caudal, ville vistnok 2 af de unge Individer fra Middelhavet 

udvise en større relativ Hovedlængde, end noget af Individerne 

fra Christianiafjorden; men de % øvrige udvise paa den anden 

Side ingen væsentlig Forskjel i denne Henseende; saaledes har 

det mindste Indiv. fra Middelhavet præcis den samme relative Ho- 

vedlængde, som de 2 største fra Christianiafjorden, skjønt Total- 

længden hos disse sidste er næsten 3 Gange saa stor.  Endskjønt 

Forholdet idethele viser sig temmelig varierende ned gjennem 

Rækkerne, tør det maaske antages, at Ungerne tildels have en 

relativt større Hovedlængde, end de voxende; men i ethvert Fald 

vise de ovenfor meddelte Sammenligninger, der ere udførte med 

Nøjagtighed, at der neppe af disse Forholde kan etableres gyldige 

Artsdistinctioner mellem de 2 Former. 

Hvad Legemshøjden angaar, vil der neppe kunne opdages 

Spor af Forskjel mellem dem, idet denne hos begge Former inde- 

holdes gjennemsnitlig 3 Gange i Totallængden (Caudalen medreg- 

net), eller omtr. 21, Gange i Legemets Længde uden Caudal. Iøv- 

rigt er den selvfølgelig noget varierende, og Synes at være con- 

stant større hos Hunnerne end hos Hannerne. 

Underkjæven er hos de udvoxede norske Indiv. ubetydeligt 

længere fremragende, end Overkjæven; hos Ungerne fra Middelhavet 

ere begge Kjæver omtrent lige lange, hvilket ogsaa er Tilfældet 

med Ungen fra Christianiafjorden. 

Skjælbeklædningen hos Indiv. fra Middelhavet kan, som oven- 

for berørt, ikke angives, idet blot enkelte Skjæl ere gjensiddende 

hist og her i Laterallinien. Hos Ungen fra Christianiafjorden er 

der i det rette Parti fra Buens Slutning til Caudalen 35 Skjæl, og 

regnes hertil Buen (hvis Skjæl mangle) med omtr. 14 Skjæl, frem- 

kommer 49, der ere 2 flere, end Giinther angiver for Arten. Hos. 

de udvoxede norske Individer have Skjællene i Laterallinien idet- 

hele varieret. Det normale Antal i Buen er 14, men kan gaa ned - 

til blot 12; i det rette Parti fra Buen indtil Caudalen ligger, hvor 

dette kan tælles, 40 Skjæl, saaledes at det samlede Antal kan gaa 
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op til 55. Fuldt paalidelige Tællinger af Skjællene i Laterallinien 

foreligge endnu ikke for Middelhavs-Formen. Ginther angiver, 

som ovenfor nævnt, 47, men denne Angivelse er, efter en skriftlig 

Meddelelse, usikker, idet de af ham (i 1860) undersøgte Individer ikke 

have været i Besiddelse af sin fulde Skjælbeklædning. Maaske 

vil det dog vise sig, at den sydlige. Form idethele har et noget 

ringere Skjælantal i Laterallinien, end den nordlige, et Phænomen, 

der har Analogier, f. Ex. hos Hippoglossoides platessoides, som vi 

paa et andet Sted i denne Afhandling (p. 74) have berørt. 

Tøvrigt ere de sendte Individer overensstemmende med Ind. 

fra Christianiafjorden med Hensyn til Farve, (forsaavidt denne kan 

sees), Tandbygningen, Øinene og deres Stilling, Underkjævens Knude, 

 Interorbitalrummets Kjøl, Finnestraalernes Antal og Bygning, Hale- 

rodens Højde, de første Dorsalstraalers Udspring, Bygningen af de 

forskjellige Gjællelaagsben, Antallet af Gjællestraaler, Skulderbel- 

tets 2 fremspringende Knuder bag Ventralerne, de let affaldende 

Skjæl, Kjævernes Længde i Forhold til Hovedlængden, Ventraler- 

nes Udstrækning; idethele i alle Punkter, hvorfra der kunde hen- 

tes Artscharacterer. 

Til den i , Norges Fiske* p. 140 givne Beskrivelse skal jeg 

vedføje et Par supplerende Bemærkninger. Straaleantallet i Dor- 

salen har hos de 13 norske Individer varieret mellem 85 og 93, 

men er gjennemsnitligt 88—89; i Analen mellem 64 og 71, men 

er gjennemsnitligt 67. Hos et af Individerne (m), der havde et 

noget større Antal Straaler i Dorsalen og Analen, end de øvrige, 

var Roden af de bagerste Straaler paa hver Side noget ombøjet 

mod Blindsiden, saaledes at der viste sig en bestemt Tilnærmelse 

til Straalernes Stilling hos Slægten Zeugopterus. 

De noget udvoxede Individer havde et Antal rækkestillede 

mørke Pletter paa Legemets QOverside; disse ere dog ofte saa uty- 

delige, at de kun med Vanskelighed lade sig opdage. 

Af de 13 norske Individer ere blot de 3 erholdte under For- 

sommeren, der maa antages at være Artens Gydetid. Individet e, 

hvis Totall. var 162mm., og som erholdtes den 21de Juni 1876, var 

en Hun, der allerede syntes at have gydt; Individerne h og i, med 
Vid.-Selsk. Forh. 1879. No, 1. 6 
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en Totall. af 163 til 168mm., det ene erholdt 14de Juni 1863, det 

andet 19de Maj samme Aar, vare begge rognfyldte Hunner. Æg- 

sækken strakte sig langs Analen lige hen i lidt over en Hoved- 

længdes Afstand fra Caudalens Rod; den indeholdt omkring 50,000 

Rognkorn, der vare yderst fine. 

117. Pleuronectes flesus, Lin. 1766. 

Foruden de i ,Norges Fiske* omtalte Steder langs Kysten, 

hvor denne Art fra Søen stiger op i Floder og Ferskvande, kunne 

nævnes følgende: I Romsdalen stiger den op i Rauma et Stykke 

ovenfor Gaarden Aak, omtr. '/, norsk Mil. I Ørkedalen gaar den 

op til Aarlivold. I Namsenelv stiger den op mindst 2 norske Mile. 

I Salangselven (indenfor Tromsø) gaar den op til Nedrevand, og 

i Maalselvedalen sammesteds op til Fossen. I Pasvigelven gaar 

den op til Boris Gleb, omtr. '/, Mil. 

- I Varangerfjorden fandt jeg den talrig Sommeren 1878. Blandt 

7 Ex., tagne i samme Dræt ved Elvenæs i Sydvaranger, vare de 

3 venstrevendte. 

Individer med løs Rogn saa jeg ved Christiania i 1878 allerede 

den 8de Marts; et undersøgt Individ af Middelstørrelse havde omtr. 

413,000 Rognkorn. 

Et Albinos-Expl., som jeg fandt paa Fisketorvet i Christiania 

den 4de Marts 1878, havde hele Øiensiden hvid, undtagen Halen, 

der var normaltfarvet. Dorsalens Straaler vare 62, Analens 43. 

Hele Legemet med Hovedet var næsten glat, og Bentornene langs 

Dorsalen og Analen særdeles smaa. 

118. Glyptocephalus eynoglossus (Lin.) 1766. 

Ifølge Observationer i de seneste Aar har denne Art vist sig 

at forekomme i større Antal ved de norske Kyster, end tidligere 

antaget, om den end intetsteds kan ansees som egentlig talrig. 

I Christianiafjorden fiskes den til alle Aarstider, dog helst i Høst- 

maanederne, og sees undertiden næsten daglig paa Fisketorvet; 

den 28de Jan. 1878 saa jeg 21 Stk., alle fangede i et enkelt Dræt 

ved Holmestrand, og den 27de Aug. 1878 endog omtr.40 Stk., alle 

fangne i Bundefjorden udenfor Christiania. 
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Som nye Localiteter fra de senere Aar kunne nævnes følgende: 

Ved Bergen ere flere Individer erholdte, ifølge Meddelelse af Con- 

servator Jensen; i Trondhjemsfjorden er den ikke sjelden, og jeg 

havde i 1878 Lejlighed til at undersøge et Ex. fra denne Localitet, 

opbevaret i Vid. Selsk. Saml. i Trondhjem. Fremdeles blev et 

ungt Expl. med en Totall. af 212mm. optaget under den norske 

Nordhavs-Expeditions 2det Togt, den 22de Juni 1877; i Indløbet til 

Vestfjorden udenfor Røst, fra en Dybde af 150 Favne; og endelig 

erholdtes under Expeditionens sidste Togt Sommeren 1878 et fuldt 

udvoxet Expl. i Tanafjorden i Østfinmarken, fra en Dybde af 127 

Favne; Bundtemperaturen var her + 2,8" C., og Bunden bestod 

af Mudder og Ler. Totallængden af dette Ind. var 401mm.: Straa- 

leantallet var følgende: D. 109; A. 90; P. 10; C. 26; V. 61). 

Denne Art gaar saaledes hele Kysten rundt op til den russi- 

ske Grændse, og er maaske talrigst paa de større Dybder, hvor 

der hidtil har mangiet hensigtsmæssige Redskaber til deres Er- 

holdelse. | 

119. Solea vulgaris, Quens. 1806. 

Assymetrien maa hos denne Art indtræde paa et forholdsvis 

tidligere Stadium, end hos Pleuronectes- og KRhombus-Grupperne. 

Hos en spæd Unge fra Nevlunghavn i Christianiafjorden (Juli 1875), 

med en Totallængde af 12mm. (Caudalen iberegnet), er allerede 

hele Hovedets Assymetri fuldendt; det øvre Øie er beliggende 

omtrent lige langt fra Profilranden, som det nedre. Legemet er 

paa Øiensiden allerede skjælbeklædt, Hovedet dog mindre tydeligt; 

Pectoralen paa Blindsiden er endnu ikke udviklet, medens den 

paa Øiensiden har faaet sin fulde Længde. Villositeterne paa 

Hovedets Underside ere ansatte som smaa Knuder. 

Yngel med en Totall. af 14mm. har paa Blindsiden fremdeles 

intet Spor af Pectoral. Blindsiden er endnu fuldstændig nøgen; 

paa Øiensiden er Hovedets Skjælbeklædning fuldt udviklet. (Nev- 

lunghavn Juli 1875). 

1) Disse Ind. ere nærmere omtalte i Forh, Vid. Selsk. Chra. 1878, No. 4, p. 22, 

og No. 14, p. 98. 

6* 
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En Unge med en Totall. af 32mm. har Blindsiden fuldt skjæl- 

beklædt, og dens Pectoral antydet med et Par yderst korte Straaler. 

(Nevlunghavn Juli 1875). 

En Unge med en Totall. af 43mm. har faaet Blindsidens Pec- 

toral udviklet til den halve Længde af Øiensidens. (Hvitingsø, 

Stavanger 1872). 

Artens Hovedgrændse bliver foreløbig Stadt (629), idet Med- 

delelsen fra Conservator Storm om dens Forekomst i Trondhjems- 

fjorden er, ifølge sammes Beretning i Norske Vid. Selk. Skr. 

8 B. p. 34. (1878), indkommet ved en Forvexling. 

Ordo 4. Physostomi. 

120. Argyropelecus olfersii, (Cuv.) 1829. 

Et nyt Ex. foreligger fra de sidste Aar, fundet i Ventrikelen 

af en Gadus morrhua ved Bergen den 26de Maj 1876. Opbevares 

paa Bergens Mus. 

121. Maurolicus borealis, Nilss. 1832. 

Angaaende det mærkelige Indsig af denne Art, som fandt Sted 

i Lyngen i Vest-Finmarken i 1866, og som jeg har berørt i , Nor- 

ges Fiske* p. 152, er det bleven berettet af Øienvidner, at der 

viste sig saa store Stimer, at Individerne lode sig optage i span- 

devis af Søen, og deres Mængde maatte regnes efter Tusinder. 

Omtr. 50 Individer bleve opbevarede, og flere af disse findes endnu 

i Landets Musæer. Det er derfor sandsynligt, at de stimevis holde 

til paa de store Dybder, hvorfra blot fra og til enkelte Individer 

drive i Land, eller findes slugte af Fiske. Maaske gjælder dette i 

mere eller mindre Grad alle med denne Art beslægtede Former. 

Sommeren 1878 erholdt jeg et Par nye Ex. fra Øxfjord i Vest- 

Finmarken (709 15"), den nordligste Localitet, hvor Arten hidtil 

vides fundet. 

122. Scopelus miilleri, (Gmel.) 1788. 

Af denne Art, hvoraf tidligere 3 indenlandske Individer vare 

kjendte (Søndmør omtr. 1774, Hardangerfjorden? 1830—40, Ham- 
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merfest omtr. 1864), er et nyt Ind. erholdti de seneste Aar. Dette 

blev fundet drivende i Vandskorpen paa Storeggen udenfor Aale- 

sund den 30te Juni 1876 under Nordhavs-Expeditionens første Togt. 

Exemplaret var i maadelig Forfatning, og øjensynlig udkastet af 

en Fiskemave. Totall. var 78mm.; D. 12, A. 16, D.8.20.8. Skjæl- 

beklædningen manglede næsten ganske. Dette Expl. er nøjere om- 

talt i Forh. Vid. Selsk. Chra. 1878, No. 4, p. 23. 

124. Salmo salar, Lin. 1766. 

Medens de Individer af Salmo salar, der fra Klarelfven kommer 

ind paa norsk Grund i Trysilelven i Østerdalen, tilhøre den i Venern 

acclimatiserede Ferskvandsform (den saakaldte Vener-Lax, Salmo 

salar, var. hardini, Ginth.), stiger en ægte Sølax fra Østersøen op 

gjennem Vestra Dalelf og trænger ind i Trysil gjennem en af den 

nævnte Elvs Kilder, Ljøraaen. Dette Tilfælde, der er mig berettet 

af en af Stedets Beboere, er sandsynligvis det eneste Exempel i Norge 

paa, at østersøiske Individer passere Rigsgrændsen. | 

Et Han-Individ, der havde Underkjævens krogformige Forlæn- 

gelse næsten monstrøst udviklet, fandt jeg den 19de April 1876 

blandt en Del normale Individer, alle fangede i Lierelven ved 

Drammen. Den krogformige Forlængelse, der havde en Længde 

af omtr. 50mm., havde boret et rundt Hul tvers gjennem Ganen, 

og ragede, naar Munden var gjenlukket, med sin Spidse omtrent 

10mm. op over Hovedet. Individet havde ingen usædvanlig Længde. 

115. Salmo eriox, Lin. 1766. 

Blandt denne Arts Næringsmidler indgaa ogsaa Myodes lemmus 

(og sandsynligvis Arvicola-Arter, saasom medius og rufocanus) i de 

Aar, hvori disse Dyr foretage sine Vandringer. Sommeren 1876, 

da Myodes lemmus og Arv. rufocanus havde i de fleste Dele af 

Finmarken forøget sig til enorme Masser, og som ofte enkeltvis eller 

i mindre Selskaber satte over Floderne og Søerne, blev det flere 

Gange constateret, at Individer af M. lemmus bleve opsnappede 

af store Exemplarer af S. ertoæ. 
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En (som det syntes) steril 9 af betydelige Dimensioner erholdt 

Univ. Mus. fra Vikersund ved Tyrifjorden Oct. 1876. Totall. var 

her 840mm., hvoraf Hovedets L. 220mm. Hele Legemet tilligemed 

Gjællelaagene var tæt bestrøet med mørkere Pletter. 

126. Salmo alpinus, Lin. 1766. 

Det sydligste Vanddrag i Landet, hvor det er bekjendt, at 

denne Art gaar fra Søen op i Elvene, er i Sjonenelv i nordre Hel- 

geland (Nordland). Søndenfor dette Punkt er den blot kjendt som 

Ferskvandsform, som i Regelen har en til bestemte Vanddrag og 

Søer begrændset Udbredelse, der idethele ikke kan kaldes almin- 

delig, sammenlignet med foregaaende Arts. I Trondhjem Stift 

findes den i Namsenelv, samt enkelte nærliggende Vande, i Stenkjær- 

og Værdalselv, men intetsteds talrigt. Derimod maa den kaldes 

talrig i Bergen Stift, hvor den i de fleste Præstegjæld findes i et 

eller andet Vand, men den optræder her yderst sjeldent i Elvene. 

Nordenfor Helgeland begynder Saltvandsformen (der er fuld- 

stændig overensstemmende med Indlandsformen) at optræde almin- 

deligere, saaledes i Vefsenelv og tilgrændsede Vande og i Elven ved 

Svolvær i Lofoten. I stort Antal stiger den op i Salangen- og Maals- 

elven, og opnaar her en Vægt af 6 Kilogr.; ligeledes er den talrig 

i disse Vanddrags Fjeldvande. Endelig er den almindelig i de fleste 

Vande og Elve i Finmarken, samt i de Fjorde, hvori disse udmunde. 

De ovennævnte Bemærkninger om denne Arts Udbredelse hos 

os ere mig meddelte af Fiskeri-Inspectør Landmark. 

I Ventrikelen af Individer, tagne paa Sørøen ved Hammerfest 

15de Juli 1876, fandtes alene Smaaunger af Ferskvandssnegle. At 

den utvivlsomt maa opfattes som en af Fiskeavlens farlige Fiender 

fremgaar deraf, at rognfyldte Hunner fra Hadeland, som jeg un- 

dersøgte i Beg. af Dec. 1876, havde Ventr. fyldt med Rogn af 

dens egen Art. 

128. Mallotus villosus, (Mill.) 1777. 

Størrelsen og Antallet af de Stimer, der i Vaarmaanederne søge 

ind under Finmarkens Kyster for at lege, er betydeligt varierende 

& 



CHRISTIANIA VIDENSK.-SELSK. FORHANDL. 1879. No. I. 87 

i de forskjellige Aar; undertiden kunne Stimerne støde jevnt ind mod 

de fleste Punkter af Øst- og Vestfinmarkens Kyster, undertiden 

- udeblive de fra mange. Absolut manglende i hele Østfinmarken 

har Lodden i dette Aarhundrede været blot i Løbet -af 18 Aar, fra 

1819 til 1838 (eller 1839). 

Under Indsiget gaar den i tætte Stimer i de øvre Vandlag, 

men følger ikke langs Bunden; undertiden presses Masserne saa 

tæt sammen i Vandskorpen, at de danne hele Bjerge, som Aarer 

og andre Gjenstande kunne flyde paa. De trække helst mod Vin- 

den, saaledes, at naar der ude i Havet er stærk Storm fra Nord, 

vente Stimerne i det længste med at søge Land; men lægger 

Vejret sig, og Vinden staar fra Land, søge de strax indover. 

Ere de komne ind under Kysten, trække de gjerne langs Land for 

at opsøge de gunstige Legepladse. Disse ere beliggende hist og 

her i Fjordene, ofte med temmelig stort Mellemrum; undertiden 

ere de aarvisse, men vexle i Regelen fra Aar til Aar. I Varanger- 

fjorden findes en god og sikker Gydeplads udenfor Jakobselvens 

Munding; ved Flodtid stige de her ofte højt op i Elven, hvor 

Vandet er ganske brakt. 

Gydningen foregaar paa temmelig grundt Vand med jevn Bund, 

og ofte kan her Rognen ligge saa tæt, at Stykker af Bunden blive 

skjulte paa lange Strækninger; ofte skyller Paalandsvind den iland, 

hvor den massevis ligger i Stranden og raadner. : 

Hvor den nysklækkede Yngel holder til, synes ikke at være 

kjendt. I de første Dage af Juli 1878 fandt jeg paa Tamsøen i 

Porsangerfjorden saavel Gadus virens, som ogsaa tildels G. morrhua 

opfyldt af denne Yngel, (da der tilfældigvis i de Dage fandtes kun 

ringe Mængde af Thysanopoder og andre pelagiske Crustaceer, 

der udgjør Sejens Hovednæring om Sommeren). Dette synes at 

antyde, at Loddens Yngel i sine første Perioder driver om stime- 

vis i de øvre Vandlag i Fjordene, hvor de paa Grund af sit fuld- 

komne transparente Legeme undgaa Opmærksomheden. De mind- 

ste af de Indiv., som jeg kunde erholde i nogenlunde ufordøjet 

Stand, maalte 38mm., Middelstørrelsen var omtrent 60mm.; alle vare 

sandsynligvis Aarsunger, og saaledes omtr. 3 Maaneder gamle. 
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De vare overordentlig smale og spinkle'), og paa Grund af sin over- 

ordentlige Blødhed bleve de saa hurtigt angrebne af Mavesaften, 

at det aldrig lykkedes mig at erholde fuldkommen uskadte Individer. 

Foruden den nævnte Yngel fandt jeg sammesteds Unger af et 

andet Kuld, der syntes at være 1-aars gamle Unger, og som havde en 

Længde af omtr. 100mm. Dog vare de nu forholdsvis tykkere og 

havde omtrent de udvoxede Individers Legemsproportioner. Om 

Høsten maa disse- antages at søge ud til de store Dyb i Ishavet, og 

vende som forplantningsdygtige, 2-aarige Individer det følgende Aar 

tilbage under Land for at gyde. 

Saasnart Hanlodden (Faxelodden) har gydt, sees den af Fiskerne 

ofte at ligge døende i Vandskorpen; berøres den, søger den vel 

at trænge ned i Dybet, men kommer hurtig atter op, lægger sig 

paa Siden og dør. Undertiden drive døde (af begge Kjøn?) i 

Masser ind mod Land, hvor de ligge i hele Bjerge i Fjæren; maa- 

ske bestaa disse af 3-aars gamle Individer, da man neppe tør 

antage som Regel, at de gaa tilgrunde efter den første Forplant- 

ning. ÅAdskillige mindre Stimer blive nemlig efter endt Gydetid 

tilbage i Fjordene, og findes jevnlig i Ventriklerne hos de store Sej 

om Sommeren, hvoraf de udtages omhyggelig for at benyttes til 

Agn. Først ud paa Høsten forlade disse Stimer Fjordene. Ho- 

vedmasserne -af Gydefiskene søge efter endt Gydetid atter tilhavs; 

men Tidspunktet for deres Afreise er noget varierende, og, som 

det synes, til en vis Grad afhængig af de meteorologiske Forholde 

i Fjordene. Er der tidligt Foraar med mildt Vejr, saaledes at 

der kommer meget Snevand i Fjordene, gaar Lodden snart tilhavs, 

men indtræffer Frost og Kulde, saaledes at Vejret holder sig kjø- 

ligt ud i Juni, forbliver den ogsaa længere. 

Under Indsiget om Vaaren forfølges Stimerne, foruden af G. 

virens og morrhua, af flere andre Fiske, saasom Anarrhichas minor 

og lupus, Hippoglossus maximus o0. fl. a. Da de sidstnævnte ere 

Bundfiske, blive de dog sjeldnere disses Bytte; derimod jages 

Stimerne af Balænoptera musculus, der driver dem foran sig med 

') Se Norges Fiske p. 164, 

Gr |- 
3 
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saadan Voldsomhed, at de presses lige op mod Land, hvor de 

blive et let Bytte for Fiskerne, der anse den nævnte Hvalart som 

en under det saakaldte ,Loddefiske* værdifuld Assistent, som det 

under denne Periode holdes for uklogt at bortjage eller fange. 

Lodden er yderst lidet sky og lader sig med den største 

Lethed fange og kun med Vanskelighed bortjage. Ofte staa 

Stimerne saa tæt udenfor Svend Foyns Hvalfanger-Etablissement 

ved Vadsø, hvor Vandet kan være ganske ugjennemsigtigt af Blod 

og Fedt, at de lade sig øse op af Søen og blive undertiden mas- 

sevis liggende tørre paa Stranden, efterat Vandet er faldt ud. 

130. Coregonus lavaretus, Lin. 1766. 

Skjønt det ikke er usandsynligt, at der i Finmarkens talrige 

Søer og Vanddrag forekommer en eller flere af de østlige Coregonus- 

Arter, kunne dog alle de Individer, som jeg hidtil har kunnet un- 

dersøge herfra, henføres under Hovedformen C. lavaretus. Under 

en Vadkastning i Tschoalme-javre i Sydvaranger, som jeg i Selskab 

med Fiskeri-Inspectøren foretog i Juli 1876, erholdtes et stort 

Antal Individer af de forskjelligste Størrelser, hvoraf de største 

havde en Totall. af 230mm.: jikkedestomindre varierede deres Form 

(Legemshøjden) ret betydeligt hos de forskjellige Individer, men 

uden at dette antydede andet, end rent individuelle Variationer. 

En Dvergform af denne Art, som udgjør en bestemt Race, 

fanges om Høsten i flere af Øst-Finmarkens Søer og Elve, og har 

her sin Gydetid i Slutn. af September. Denne Race er af sær- 

deles ringe Størrelse, og er forplantningsdygtig allerede med en 

Totall. af 118mm., eller maaske endog mindre. Sommeren 1878 

modtog jeg af Lensmand Klerk 6 mindre godt conserverede Ex. 

af denne Race, alle rognfyldte, tagne i Langfjordvand i Sydvaran- 

ger Sept. 1877. Deres Totall. varierede mellem 118 og 146mm.: 

den 14de Juli 1878, da jeg opholdt mig ved det samme Vand, lod 

jeg kaste Garn paa forskjellige Punkter for at erholde den nævnte 

Form, der er vel kjendt af Beboerne og nedlægges som Sild om 

Høsten; men den hele Stamme af denne Race var paa denne Tid 

usynlig, og alle de erholdte Indiv. tilhørte den normale Form af 
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C. lavaretus i forskjellige Størrelser, selvfølgelig alle uden Rogn. 

Enkelte vare Unger med en Totall. af blot 120mm.; efter en nøjag- 

tig Sammenligning mellem disse Unger og de nævnte rognfyldte 

- Individer af samme Størrelse, er det mig ikke muligt at opdage 

nogensomhelst Forskjel, der er stor nok til at begrunde Antagel- 

sen af en fra den normale C. lavaretus forskjellig Art. 

Andre Ex. af forskjellig Størrelse (af Hovedformen) har jeg 

modtaget fra Tanaelven, hvor den, ifølge Fiskeri-Inspectørens 

Meddelelse, er den i øconomisk Henseende vigtigste Art næst 

Laxen. I Vestfinmarken findes den maaske sparsommere, end i 

Østfinm.; i Altenelv er den talrig i denne Elvs øvre Dele, men 

mangler i den store og brede Maalselv. 

Søndenfor Finmarken ned til Trondhjemsfjorden findes den 

blot i enkelte Vande, tildels indført. 

Den Form, som jeg i ,Norges Fiske* p. 169 har opført som 

Coregonus milssonii, og som forekommer i Hurdalssø (S. V. for 

Mjøsen), har vist sig ikke at tilhøre denne i Norge hidtil ikke 

fundne Art, men den Race af UC. lavaretus, som udgjør Blochs 

C. wartmanmi. I sig selv er det et Særsyn, at denne lille Form 

optræder ret udpræget i denne Sø, og med sin egen Gydetid 

(Nov.—Dee.), samt har sit eget Navn (Sild), medens der i samme 

Sø samtidigt optræder (omend i ringere Antal) normalt udviklede 

Expl. af UC. lavaretus. 

Et Hermaphrodit-Expl. med samtidig udviklet Rogn og Melke 

modtog Univ. Mus. fra Ekervand paa Ringerike i Novbr. 1877 

gjennem Stud. Hofgaard. 

I Ventrikelen af de Individer, som jeg i Juli 1876 optog i 

Tschoalme-javre i Sydvaranger, fandtes udelukkende store Mængder 

af en Planorbis; de Individer, som jeg i Juli 1878 optog i Lang- 

fjordvand, ligeledes i Sydvaranger, havde Ventrikelen fyldt med 

Entomostraca, der ifølge Bestemmelse af Prof. Sars tilhørte Ar- 

terne Heterocope saliens, Lilljeb., Daphmia cristata, G. 0. Sars, 

samt Bosmina obtusirostris, G. 0. Sars; (de 2 sidstnævnte vare 

nye for Finmarkens Fauna). 

2 
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132. Coregonus albula, Lin. 1766. 

Er i Norge særdeles begrændset i sin Forekomst, og saavidt 

vides indskrænket til Mjøsen, samt nogle Søer i de mod Sverige 

grændsende Trakter søndenfor Kongsvinger. I Mjøsen har den 

alene en enkelt Gydeplads, nemlig ved Lillehammer; vistnok fiskes 

den om Sommeren ved Hamar, men den forsvinder herfra 14 Dage 

før den ankommer til Lillehammer. Her gyder den i Regelen 

mellem 3die og 10de October; i 1877 fandt Fiskeri-Inspectøren 

Gydetiden allerede begyndt den lste, og afsluttet den 7de October. 

Langt sildigere er Gydetiden 1 de Smaasøer søndenfor Mjøsen, 

som denne Art bebor. I Ulvigsøen i Urskoug indtræffer denne saa- 

ledes først i December; hos et Par rognfyldte Hunner (Totall. 

190, 190, 192, 200mm.), som jeg 4de December 1877 modtog fra 

denne Localitet, indeholdt Rognmassen gjennemsnitlig 3600 St. 

133. Thymallus vulgaris, Nilss. 1832. 

Denne Arts Udbredelse i Norge er i det Væsentlige følgende: 

Søndenfor Dovre findes den alene i Østerdalens og Gudbrands- 

dalens Vanddrag, hvor den paa de fleste, Steder er ret talrig; den 

forekommer saaledes ogsaa i Mjøsen, (hvilket jeg i ,Norges Fiske* 

p. 171 antog ikke var Tilfældet). Langs Vestkysten mangler den 

ganske; dog stiger den gjennen Lesjeverks Vand i Rauma ned næ- 

sten til denne Elvs Munding. å 

Paa Strækningen nordenfor Dovre indtil Finmarken findes den 

i en Del Vande i Liernes Prgd. i nordre Trondhjems Amt, samt 

i Vefsenelv i Nordland; ligeledes findes den i Maalselvdalen op til 

Bardofos, men er hidtil ikke kjendt fra andre Steder. 

I Finmarken er den alm. i mange (men ikke alle) Elve. Yn- 

gelen, som jeg tog i Mængde i Smaabække ved Langfjordvand og 

Tsehoalme-javre i Sydvaranger 14—16 Juli 1878, er, ligesom Ynge- 

len af Salmo-Arterne, i dette Stadium forsynet med tverstillede 

Pletter nedad Siderne, der dog først begynde at vise sig, naar Indi- 

viderne have naaet en Totallængde af omtr. 26mm. Inden dette 

Tidspunkt er Legemet forsynet med særdeles tætstaaende sort- 
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brune Punkter, der især langs Dorsallinien samle sig til en sort- | 

agtig Linie. 

Særdeles smukke og skarpttegnede ere de nævnte Pletter hos 

en Unge, tagen i Mjøsen 14de Oct. 1877 (Totall. 53mm.). Pletternes 

Antal er her 10; desuden var hele Legemets Overside forsynet 

med større runde Pletter, medens Undersiden var hvid. 

Unger med en Totall. af 95mm., som jeg tog i Garn i Tschoal- 

me-javre i Finmarken i Juli 1876, havde intet Spor længere af de 

ovale Tverpletter. 

En Del udvoxede Individer fra Mjøsen, tagne wudenfor Lille- 

hammer medio Oct. 1877, havde Ventriklerne fuldproppede af den 

netop gydte Rogn af Coregonus albula. 

144. Argentina sphyræna, Lin. 1766. 

Tilhører hele Landets Kystlinie idetmindste op til Trondhjems- 

fjorden, men optræder maaske idethele pletvis. I Christianiafjor- 

den er den talrig især i de øverste Dele, og den fanges om Som- 

meren og Høsten paa de Tider, da der drages finmaskede Garn 

efter Ul. sprattus og harengus, daglig mellem Øerne udenfor Chri- 

stiania. Ligeledes erholdes den fra og til i de ydre Dele af 

Fjorden ned imod Bohuslen; i Marts 1878 erholdt Univ. Mus. et 

smukt Expl. fra Kysten ved Onsø i Smaalenene, og den var her 

vel kjendt af Fiskerne. 

a De nordligste Punkter, hvor den hidtil er iagttaget, er uden- 

for Aalesund og i Trondbjemsfjorden. Især synes den at forek. 

regelmæssigt paa Fiskebankerne paa Storeggen; fra denne Locali- 

tet havde allerede i 1867 et Expl. været undersøgt af Dr. Olsson, 

udtaget af Ventrikelen af en G. morrhua, og Gøteborgs Musæum 

har nylig (ifølge Malm) erholdt 3 Indiv., udtagne af Ventriklerne af 

Molva vulgaris, der vare fangede paa 200 Favnes Dyb paa Stor- 

eggen i Juni 1874. Endelig blev et Expl. fanget i Trondhjems- 

fjorden i Nov. 1878 og indsendtes til Vid. Selsk. Saml. i Trond- 

hjem; gjennem Conserv. Storm. har jeg erholdt dette Expl. til 

Undersøgelse, og det viste sig at være et af de største, jeg hidtil 

har kunnet undersøge. Totallængden var 243mm., Hovedets Længde 
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52mm., Legemets største Højde 33mm.; saaledes indeholdes hos dette 

Individ Hovedlængden 4,67 og Legemshøjden 7,36 Gange i Total- 

længden. 

Den synes at have Tilhold især paa Lerbund, og fanges ofte 

paa Krog om Vinteren, udsat for de mindre Gadus-Arter. Den 

gaar vistnok ofte i Stimer; i Sept. 1877 erholdt en Fisker ved 

Christiania i et Garn intet uden omtr. */, Skjæppe (eller 10 Liter) 

udelukkende af denne Art. 

135. Argentina silus, (Ascan.) 1775. 

Forekommer sandsynligvis i de fleste dybere Fjorde fra Lan- 

dets Sydspidse op til Tromsø, og Individer ere i de seneste Aar 

erholdte paa flere Punkter af Kysten, hvorfra den tidligere ikke 

var kjendt. 

Saavel i 1877, som i 1878 har Univ. Mus. gjennem Toldinsp. 

Engh modtaget smukke Exemplarer fra Udhavnene ved Flekke- 

fjord, saaledes lige paa Landets sydligste Spidse, medens den ikke 

synes at gaa op i Christianiafjorden, eller ind i Skagerrak. Fra 

Trondhjemsfjorden, hvorfra den tidligere ikke har været anmær- 

ket, erholdt Prof. Esmark tilsendt et Expl. gjennem Sognepr. 

Schiibeler, fanget ved Stenkjær i April 1878. 

Talrigst optræder den utvivlsomt paa Fiskeværene udenfor 

Bergen, og føres til enkelte Tider daglig tiltorvs i Sommermaane- 

derne i denne By. Den 3die Aug. 1877 saa jeg her ikke mindre 

end 20 Expl., den følgende Dag næsten ligesaa mange: Fiskerne 

benævnede dem Guldlax, eller ogsaa Barlax (vistnok fordi Skjællene 

somoftest gaa tabte). Et Par til Univ. Mus. medbragte Ex. udvi- 

ste følgende Maal og Straaleantal: 

; | a. b. C. 

Motallængden . . . . . .-+ | 4280m 394mm. | 408mm. 

Hovedets Længde . . 106mm. 96mm 99mm. 

Snudens Længde. 27 mm. 4mm. | 25mm. 

Underkjævens Længde. 34mm. 30mm 3]mm. 

Pectoralens Længde. — 54mm.  —59mm bade 
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0 ba 
Lin. lat. 20202 16068 | 64—65 | 65—65 
Dorsalens Straaler . . . . . 2 11 12:08 

Pectoralens Straaler . . .. meg me 0 

Ventralernes Straaler i. +20 0018 (SE 
AnalensiStraaleriirn Vi 0 14 14 14 

Mellem Begyndelsen af Dorsalen og Fedtfinnen er der 36 

Skjæl, foran Dorsalen 15, efter Fedtfinnen 14. | 

Bergens Mus. har ligeledes erholdt den i de sidste Aar fra 

Sognefjorden. 

Det mindste Exemplar, som jeg har havt Lejlighed til at under- 

søge, var et af de ovenfor omtalte fra Flekkefjord, fanget den 

29de Jan. 1877. Dette havde en Totall. af 255mm.; Hovedlæng- 

den var her 57mm., Afstanden fra Snudespidsen til Ventralerne 

110mm., til Anus 174mm., til Dorsalen 92mm. Sidelinien havde 66 

Skjæl; alle Legemets Skjæl vare stærkt rue, og temmelig fastvedsid- 

dende; Straaleantallet var: D. 11; P. 17—18; Å. 13. 

Et senere Expl. fra samme Localitet (6te Apr. 1878) havde en 

Totall. af 315mm.; Hovedlængden 74mm.; Sidelinien havde 68 Skjæl. 

136. Esox lucius, Lin. 1766. 

Ligesom flere andre af vore Ferskvandsfiske har denne Art 

i Norge 2 store Udbredningskredse, udenfor hvilke den kun und- 

tagelsesvis optræder, (her i Regelen indført); disse 2 ere Landets 

indre Dele søndenfor Dovre, samt Finmarken. Paa hele den mel- 

lemliggende Strækning, eller Trondhjem Stift og Nordland, samt langs 

hele Vestkysten, mangler den næsten overalt; dog forek. den, 

ifølge Fiskeri-Insp. Landmark, i enkelte Vande (saasom Muruvand 

og Kvæsjøen) i Liernes Prgd. i nordre Trondhjems Amt. Derpaa 

optræder den først igjen i Smaavande langs Maalselven indenfor 

Tromsø, men er senere alm. i Altenelv (ovenfor Fossene), og 

endelig i mange Vande og Elve i Vest- og Østfinmarken lige hen 

til Langfjordvand og Pasvigelv i Syd-Varanger. 

Det er sandsynligt, at den Stamme, der bebor Finmarken, har 

Ne 
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naaet didop ad østlig Vej gjennem russisk Lapmarken, medens 

de høje Grændsefjelde paa hele den søndenfor Finmarken liggende 

Strækning have forhindret enhver Indvandring fra denne Kant. Dette 

gjælder ogsaa forskjellige andre Ferskvandsfiske, saasom Perca 

fluviatilis, Phoxinus aphya, Coregonus lavaretus, Lota vulgaris, 

Thymallus vulgaris, samt maaske Gasterosteus pungitius, ligesom 

det samme analogisk synes at være Tilfældet med enkelte mindre 

Fuglearter; saasom Åcrocephalus schoenobænus 0g Uyanecula suecica. 

137. Belone vulgaris, Flem. 1828. 

Gaar sporadisk mod Nord lige til Varangerfjörden. I Slutn. 

af Maj 1857 blev et Ex. fanget af Hr. Nordvi blandt Mallotus vil- 

losus i Karlebotn i Varangerfjorden. 

138. Seombresox saurus, (Walb.) 1792. 

Et nyt Ex. af denne Art, hvoraf tidligere blot 2 Indiv. vare 

kjendte fra Norge, erholdtes i Aug. 1877 i Nordland, hvor det 

fandtes opdrevet paa Stranden i Lurø Prestegjæld i Helgeland, og 

afgaves af Pastor Kjelstrup til Tromsø Museum, hvor jeg i 1878 

havde Lejlighed til at undersøge det. Det var friskt og uskadt; 

Totall. var 230mm., Hovedets L. 64mm. 

139. Exocoetus, sp. 

Det Ex. af denne Slægt, der toges i Garn ved Moss i Chri- 

stianiafjorden i 1848, og som i ,Norges Fiske* omtales som sand- 

synligvis tilhørende E. volitans, ihvorvel det angives at vise ad- 

skillig Overensstemmelse med E. bahiensis, Ranz., er senere af 

Dr. Litken bleven underkastet en nøjere Undersøgelse tilsammen 

med Univ.-Musæets øvrige Materiale af samme Slægt. Da Fxem- 

plaret er temmelig beskadiget, tør det maaske neppe kunne be- 

stemmes sikkert; Dr. Litken angiver i sin Afhandling om denne 

Slægt”'), at Individet, skjønt staaende E. bahiensis nær, dog maaske 

ikke tilhører hverken denne eller E. volitans, men snarere en endnu 

') TIehthyographiske Bidrag VI. (Vid, Medd, Nat, Foren, Kbhvn. 1876 p. 389). 
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ubeskreven Art, der kommer til at stilles i Nærheden af £. rON- 

delettt, Val. Dette begrundes derved, at den iste Straale i Pec- 

toralen er kortere, end denne Finnes halve Længde; men da 

dette blot kan sees af den ene Finne, idet den anden er defect, 

tør dette ikke fastslaaes som det factiske Forhold, hvorfor Exem- 

plarets rette Stilling sandsynligvis altid vil forblive tvivlsom. 

142. Leuciscus rutilus, (Lin.) 1766. 

Det nordligste Sted i Landet, hvor denne Art for Tiden vides 

fundet, er i Mjøsen udenfor Lillehammer, fra hvilken Localitet 

Fiskeri-Inspectør Landmark i Oct. 1877 bragte Univ. Mus. flere 

Exemplarer”). 

145. Leuciseus idus, (Lin.) 1766. 

Forek., foruden paa de tidligere nævnte Localiteter, tillige i 

Mjøsen, hvorfra Univ. Mus. har modtaget Expl. gjennem Fiskeri- 

- Insp. Landmark, tagne ved Hamari Oct. 1877. Dette er det nord- 

ligste Punkt, hvor denne Art hidtil vides fundet i Norge. (619). 

147. Phoxinus aphya, (Lin.) 1766. 

Har i Finmarken en forholdsvis vid Udbredelse, medens den 

ganske synes at mangle paa hele den lange Strækning søndenfor 

Finmarken ned til Dovre. I Juli 1876 fandt jeg den alm. i Lax- 

elv og øvre Laxvand i Porsanger; Fiskeri-Insp. Landmark fandt 

den samtidig i Utsioki i Tana, samt i en Biflod til Altenelv, og 

da den, som tidligere nævnt, forek. i Sjusjavre i Vest-Finmarkens 

Indre, er det sandsynligt, at den er ikke sjelden i disse Trakter. 

150. Aspius rapax, (Leske) 1774. 

Hos et Par yngre Ind., tagne af Prof. Esmark ved Soli i 

Smaalenene i Juni 1877, var Skjællenes Antal hos det ene (Totall. 

') Cyprinus auratus, Lin. 1766. Det eneste Sted i Norge, hvor det er lykkedes 

at eultivere denne Art paa Friland, er ved Stavanger paa en Ejendom, tilhø- 

rende Hr. B. Hansson. Da jeg i Septb. 1877 besøgte dette Anlæg, vare Indi- 

viderne, der levede i en Dam, beplantet med Nymphæa alba, Potamogeton oblon- 

gus, samt en Nitella, indtil .130—140mm. lange; disse vare nu 2den Generation, 

fremkomne paa Stedet af indførte Individer, og antoges ogsaa at have ynglet. 

ee a 
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172mm., Hovedets L. 36mm.) 69, hos et andet (med en Totall. af 

134mm., en Hovedlængde af 30mm.) 70, saaledes flere, end hos Nils- 

son findes opgivet. 

152. Clupea harengus, Lin. 1766. 

I Juli 1875 havde jeg Leilighed til at være tilstede under 

Begyndelsen af et af Sommersildefiskerierne udenfor Namdalen i 

nordre Trondhjems Ami. Stimene stødte til med saadan Kraft, at 

ved en Lejlighed et Par Fiskere, der befandt sig ude paa Havet, 

maatte skyndsomt søge Land, da Sildemasserne brødes sammen 

med Bølgekammene og truede med at fylde Baaden. Flere Gange 

nærmede Stimerne sig Land, men forsvandt atter, eftersom Strøm- 

men førte Aaten (eller dens Føde), indtil de i Beg. af Aug. stødte 

til i større Masser, end i Mands Minde. 

I Sildelaasene saaes en Del Gadus virens, enkelte G. morrhua, 

ligesom der fandtes en og anden Scomber scomber. 

I Aug. stødte Masserne ind ved Vigtenøerne, især ved en 

enkelt liden Ø (Karstenø) i saa enorme Stimer, at omtr. 200,000 

Tønder bleve i forholdsvis kort Tid opfiskede, ligesom omtr. det 

halve Antal paa andre Punkter, ialt denne Sommer i dette District 

omtr. 354,000 Tønder. 

Stimer af Yngel, omtr. 50mm. lange, saaes ofte sammesteds 

i de indre Fjorde i Midten af Juli, i Regelen forfulgte af G. 

virens, og de bleve herunder drevne op i Vandskorpen, eller lige 

op i Fjæren. De svømmede om med aalelignende Bevægelser, 

vare halvt transparente, og kun delvis sølvfarvede (skjælbedæk- 

kede). Sandsynligvis tilhørte de foregaaende Aars Klækning, hvor- 

for den saakaldte Smaasild (ved Stavanger, ifølge Sars, ,,Æsja*) 

neppe kan være aarsgammel, som af ham antaget, men snarere 2 

Aar gammel. 

Foregaaende Aar (1874) var Silden stødt op til Namdalens 

Kyster tidligere i Juli, og holdt sig i de indre Fjorde i store Sti- 

mer lige til henimod Aarets Slutning; Aate saaes herunder ofte at 

være tilstede, men ofte ogsaa at mangle. De trængte tildels lige 

op i Brakvandet i Fjordbundene; i Opløfjordens Bund blev saa- 
Vid,-Selsk, Forh. 1879, No, 1. U 
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ledes omtr. 15,000 Tønder fiskede, skjønt Vandet ofte var halvt 

ferskt. Da en Dag her en Mængde Ferskvand maatte udslippes 

fra de ovenfor liggende Tømmerdamme, døde flere Tusinde Tøn- 

der, der alle sank tilbunds og bedækkede Bunden med et flere 

Tommer tykt Lag af Cadavere. Det følgende Aars Flødning be- 

gravede disse Masser under et Lag Sand, der i Flødningstiden 

føres i saadan Mængde ud over Fjorden, at denne farves graagul 

paa lange Strækninger. Sker der saa engang en Hævning af Lan- 

det, efterat Sandpartiklerne ere hærdede omkring Skeletterne, ville 

maaske disse findes under lignende Forholde, som vi nu finde de 

glaciale Mergelboller, der indeslutte Fiskelevninger. 

Rognen løsnede allerede henimod Jul, men skjønt Fjorden 

blev islagt, vandrede dog ikke Stimerne bort. Store Masser fiske- 

des under Isen. Hvaler stode hele Tiden udenfor og turde have 

bidraget sit til at holde Masserne sammen; undertiden trængte 

de dog ind i Laasene og jagede Silden fra hverandre. 

Siden Aaret 1875 har Sildefisket i dette Distrikt været min- 

dre betydeligt. 

Yngelen er, lige indtil den naar en Længde af omkr. 35mm., 

paafaldende langstrakt, idet Højden indeholdes lige til 9 Gange i 

Totall. Er dette Stadium naaet, begynder Legemet at udvikle sig 

i Fyldighed og faar en mere normal Form, medens Længden fore- 

løbig kun betydeligt forøges, hvorefter Udviklingen skrider jevnt 

fremad. 

153. Clupea sprattus, Lin. 1766. 

En halvvoxen Unge, som jeg fandt blandt normale Individer 

ved Christiania 6te Juni 1878, tilhørte en mærkelig Farvevarietet. 

Legemet, der allerede havde mistet sine Skjæl, manglede nemlig 

fuldkommen ethvert Spor af Sølvglands, og var nedenfor Lateral- 

linien i frisk Tilstand hvidgult og halvt gjennemsigtigt, og oven- 

for denne forsynet med 2 skarpttegnede, næsten sorte Længde- 

baand, der løb nedad Siderne lige ned til Caudalen; forøvrigt 

var Individet normalt. 
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155. Engraulis encrassicholus, (Lin.) 1766. 

Er i Christiania fuldkommen stationær, skjønt den findes i 

ringe Mængde, og jeg har ogsaa i de senest forløbne Aar jevn- 

lig fundet Individer her, sidste Gang 28de Nov. 1878. Den 13de 

Oct. 1875 udtog jeg saaledes flere Ex. blandt Cl. harengus ved 

Christiania; blandt disse fandtes et, der var større, end alle hidtil 

maalte Ex., nemlig 188mm.; det andet var betydeligt mindre, nem- 

lig 68mm., og saaledes en Unge, der utvivlsomt har været udklæk- 

ket i Fjorden selv. 

Ogsaa ved Bergen har den været iagttaget i de seneste Aar, 

idet Musæet erholdt i August 1876 et Ex. fra Strudshavn ved 

denne By. 

158. Anguilla vulgaris, Turt. 1807. 

Gaar mod Nord lige til Østfinmarken (og derfra sandsynligvis 

endnu længer mod Øst). Univ. Mus. har af Hr. Nordvi modtaget 

et større Individ (Totall. 780mm.), fanget paa Krog i Tanafjorden i 

Østfinmarken i 1865, og Arten opgaves ikke at være ukjendt 

blandt Søfinnerne i disse Egne. Fremdeles forekommer den, ifølge 

Fiskeri-Inspectør Landmark, i Laxelv i Porsanger, om end sjeldent, 

ligesom den fra og til erholdes i Omegnen af Hammerfest og ved 

Sørøen; i Maalselv og Salangenelv indenfor Tromsø ere ligeledes 

Exemplarer flere Gange iagttagne. 

Den største Højde over Havet, som jeg har hørt denne Art 

med Sikkerhed opnaa, er i Exaavandet i Bjelland, Christiansand 

Stift, der ligger omtr. 1600 Fod høit. De her erholdte Ex. have 

altid været udvoxede eller nær derved. (Meddelt af Sognepr. 

Schiibeler). 

159. Conger vulgaris, Yarr. 1830. 

Det nordligste Punkt, hvor denne Art hidtil er iagttaget, er 

ved Christiansund, hvorfra Univ. Mus. har modtaget et stort Ind,, 

fanget paa Dybsagn (Line) den 8de Jan. 1876 (639 20%). Total- 

længden var 1583mm., hvoraf Hovedlængden 242mm. Fra Snude- 
Kid 
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spidsen til Dorsalens Begyndelse 360mm.; Pectoralens Længde 

11Qmm. E 

Sidelinien var synlig fra Baghovedet indtil i en Tommes 

Afstand fra Caudalen, som hvidagtige, rækkestillede Punkter; den 

er fuldkommen ret, tælier ialt 146 Porer, hvoraf 17 indtil Pecto- 

ralens Slutning, 47 til Anus. : 

Dorsalen havde omtr. 296 Straaler, der vare yderst tætte nær- 

ved Caudalen; Caudalen havde 228 Straaler. Caudalen selv havde 

vistnok Straaler, men disse vare faa og yderst fine. 

Ventrikelen var opfyldt af en slimet, fedtagtig Masse, hvori 

et stort Antal smaa Distomer; smaa glatte Ascarider fandtes i 

Fedtlaget under Huden. 

Ordo 5. Eøphobranechii. 

160. Siphonostoma typhle, (Lin.) 1766. 

Er den talrigste Art i Christianiafjorden af denne Orden. 

Legetiden foregaar her i Juli; blandt et stort Antal Individer af 

begge Kjøn, fangne den 9de Juli 1878 ved Moss, vare enkelte 

Hunner endnu drægtige, men de fleste Hanner vare allerede fuldt 

besatte, og enkelte havde allerede udklækkede Unger, hvis Øine 

vare tydelige. Hos en Hun af Middelstørrelse talte jeg 144 Æg, 

eller omtr. 72 i hvert Qvarium. Den mindste rognbærende Han 

havde en Totall. af blot 131mm., og bar 57 Æg, og havde heller 

ikke Plads til flere; en udvoxet Han, hvis Totall. var 204mm,, 

havde derimod 180 Æg. Sandsynligvis optage Hannerne blot 

Æg fra ligestore Hun-Individer. Det største af de erholdte Indiv. 

havde en Totall. af 254mm., en Hovedlængde af 46mm. 

Samtidigt vare Unger med en Totall. af omkring 50mm. yderst 

talrige mellem de gamle; Snuden er hos disse forholdsvis lav, 

omtrent af Øiets Højde, og Analfinnen er endnu knapt anty- 

det. Disse Unger ere sandsynligvis netop aarsgamle. 

I Ventrikelen af de udvoxede Individer fandtes forholdsvis 

store Crustaceer, saaledes jevnlig Exemplarer af DMysis flexuosa 

af Størrelse, som Længden af deres egen Snude. 
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161. Syngnathus acus, Lin. 1766. 

? Syngnathus rostellatus, Nilss. Skand. Fauna, 4 Del, p. 687 (1855). 

Medens S. acus i sin udvoxede Form er forholdsvis talrig i 

Christianiafjorden, har jeg aldrig endnu fundet et eneste yngre 

Individ, der har været overensstemmende med de ældre i sin 

Bygning. Derimod har jeg ogsaa i de senere Aar jevnlig erholdt 

Individer af den Form, som fremdeles af forskjellige Forfattere 

opføres under Navn af $S. rostellatus, Nilss. De største af disse 

have havt en Totall. af 160mm., hvoraf Hovedets Længde udgjorde 

19mm.; alle stemme de overens i Antallet af Benplader mellem 

Hovedet og Anus, der er 15, og hos enkelte har Laterallinien paa 

den ene Side været afbrudt. Endskjønt Malm har paavist, at den 

ogsaa forplanter sig i denne Tilstand, er jeg fremdeles ikke util- 

bøjelig til at antage den for dog at udgjøre Ungerne af S. acus, 

idetmindste indtil disse blive paaviste; forholder dette sig saale- 

des, maa Arten (maaske blot under visse Betingelser) undergaa 

en paafaldende og pludselig Forandring under en forholdsvis sil- 

dig Periode af sit Liv. 

163. Nerophis ophidion, (Lin.) 1766. 

Drægtige Hunner har jeg erholdt i Bunden af Christiania- 

fjorden i Juli 1875 og 1878. Den mindste af de ægbærende Han- 

ner havde en Totall. af 155mm. Rognkornene vare næsten altid 

fæstede i en dobbelt Række, der undertiden paa Midten af Lege- 

met udvider sig til 3; deres samlede Antal var gjennemsnitlig 112. 

Ordo 6. Plectognathi. 

165. Orthagoriseus mola, (Lin.) 1766. 

Et lidet Ex. (omtr. fodlangt) blev fanget ved Frederikshald i 

Marts 1878, men blev ikke opbevaret; Levningerne havde jeg An- 

ledning til at undersøge hos en privat Præparant. Dette er det 

eneste Ind., som vides strandet ved Norges Kyster i de sidstfor- 

løbne 4 Aar. 
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Subel. 2. Ganoidei. 

Ordo 1. Chondrostei. 

166. Acipenser sturio, Lin. 1766. 

Denne Art erholdes sandsynligvis aarlig paa et eller andet 

Sted langs Kysten, i Regelen dog blot i middelstore eller større 

Individer. 2 saadanne ere erholdte i Christianiafjorden i de sene- 

ste Aar; et tredie indsendtes til Univ. Mus. (gjennem Hr. J. Brodt- 

korb) fra Tjøtø i Nordland, hvor det var taget levende af Vand- 

skorpen den 8de Marts 1878. 

Subcl. 3. Chondropterygii. 

Ordo 2. Plagiostomata. 

168. Galeus vulgaris, Flem. 1828. 

Hører til de ved Norges Kyster forholdsvis sjeldent tilvare- 

tagne Hajer, skjønt den neppe kan antages at forek. særdeles 

sparsomt. Tidligere kjendtes blot Individer fra Christianiafjorden; 

i 1875 har Bergens Musæum, ifølge Meddelelse fra Conserv. Jen- 

sen, erholdt et Expl. fra denne Bys Omegn. 

170. Alopecias vulpes, (Gmel.) 1788. 

Af denne Art, hvoraf tidligere blot et enkelt, stort Ind. var 

fanget udenfor de Bergenske Kyster, er et nyt, mindre Ex. erholdt 

i de seneste Aar i Christianiafjorden. Dette blev fanget i Garn i 

Bundefjorden omtr. '/, Mil fra Christiania lste Febr. 1878, og 

opbragtes paa Univ. Mus., hvor det af Prof. Esmark erhvervedes 

for Samlingen. 

Totall. var 1635mm., hvoraf Legemets Længde udgjorde 780mm.; 

den øvre Halefligs Længde var 855mm. Hovedets Længde til den 

bagre Rand af den bagerste Gjællespalte var 234mm. 

sm 
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Farven var i frisk Tilstand oventil lyst blaagraa; Undersiden 

var hvidagtig, hvilken sidste Farve strækker sig fra Snudens 

Underside over Gjællespalten ned ovenover Ventralerne hen til 

Caudalen. 

171. Selachus maximus, (Lin.) 1766. 

Besøger endnu, som det synes, aarlig i Sommermaanederne 

Norges nordlige Kyster, og skjønt intet Individ er bleven nøiagtigt 

undersøgt, og Artens Optræden saaledes bevisligen constateret 

i Løbet af de sidste 30 Aar, foreligger dog idetmindste ét, som 

det maa antages, sikkert Bevis paa, at den er dræbt ved vore 

Kyster i den seneste Tid. 

Saaledes opgives det fra Varangerfjorden, at et Ind. har vist 

sig her i Midten af Febr. 1877, hvor Arten sagdes ikke at have 

været bemærket i de sidste 20 Aar. Ligeledes er udenfor Svær- 

holt i Vestfinmarken i flere af de senere Aar seet enkelte Ind. af, 

hvad der antages for at have været denne Art. Kjøbm. Bull i 

Hasvig ved Hammerfest, der kjender Brygden fra tidligere Dage, 

meddeler i et Brev, at den endnu viser sig saagodtsom aarlig i 

Juli og August Maaneder udenfor Sørøen; denne Bull's Meddelelse 

bekræftes af Kjøbm. Buck i Øxfjord, der har obsennen den om- 

trent paa de samme Steder. 

Endelig har jeg fra Hr. Foslie i Lødingen (Lofoten) modtaget 

gjentagne Meddelelser om, at den fra og til viser sig ogsaa uden- 

for denne Øgruppe; især sees den regelmæssigt næsten hver Som- 

mer paa Fiskepladsene nedenfor Senjen. Et stort Individ blev 

her harpuneret omtr. 1868 i Vestfjorden; dette indeholdt 23 Tøn- 

der (27 Hektol.) Lever. 

Heller ikke er det usandsynligt, at den besøger Landets vest- 

lige Kyster i Sommermaanederne. Det er bekjendt nok, at der 

neppe gaar et Aar hen, uden at der paa et eller andet Sted af 

vor Kyst viser sig et Dyr, som gaar under Navn af Søormen, 

helst i stille Vejr med speilblank Sø. i Sommermaanederne. Der 

er allerede tidligere bleven fremsat den Hypothese, at denne Sø- 

orm blot skulde være Brygder, der er bekjendt for helst at søge 
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sin Føde i de øvre Vandlag; denne Hypothese er nylig bleven 

gjenoptaget af Dr. Litken med specielt Hensyn paa Søormens 

sidste og berømte Optræden ved Aalesund Sommeren 1878 og 

synes ikke ubetinget at burde forkastes. 

Siden 1844, da et Ind. blev fanget ved Smølen udenfor Trond- 

hjemsfjorden (dets Længde var 46 Fod eller 15m., og det gav 14 

Tønder eller 16 Hektoliter Lever), er intet Indiv. bleven omtalt 

som dræbt ved de sydlige Kyster)). 

172. Seyllium canicula, (Lin.) 1766. 

Hører ligesom Galeus camis til de sjeldnere Arter, hvoraf In- 

divider kun fra og til indløbe til Landets Musæer. Et Ex. med 

en Totall. af 195mm. erholdt Univ. Mus. i de seneste Aar fra Hor- 

ten, hvor det var fanget ved Løvøerne udenfor denne By 20de 

April 1878. 

174. Aeanthias vulgaris, (Risso) 18926. 

Yngletiden for denne Art synes at variere hos de forskjellige 

Individer og uden at staa i Sammenhæng med de ulige Bredde- 

grader, som de bebo. Den 28de Juni (1871) udtog jeg fuldbaarne 

Foetus af et Ind. ved Vigtenøerne, nordre Trondhjems Amt; dette 

maa ansees som den normale Yngletid, ihvorvel den kan strække 

sig ud over de næste 2 Maaneder.  Derimod maa det ansees som 

usædvanligt, at Conserv. Storm i Trondhjemsfjorden erholdt et In- 

divid, som den 15de Dec. (1877) havde foruden en Mængde Æg 

tillige 8 tildels fuldbaarne Foetus, hvis Totall. var omtr. 180mm. 

175. Spinax niger, Bon. 1832—41. 

Det nordligste Punkt, hvor denne Art hidtil er fundet, er i 

Øxfjord i Vest-Finmarken (70? 15"), hvor den vistnok, ifølge Med- 

delelse af Kjøbmand Buck, er sjelden, men dog erholdes fra og 

til paa Torskesnøre paa større Dyb. 

1) Noten p. 209 i ,,Norges Fiske* bør udgaa, og den rette Skrivemaade er vistnok, 

som Prof. Steenstrup har paavist, Selachus. 
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178. Raja radiata, Donov. 1808. 

I de fleste (eller alle) Diagnoser af denne Art opføres som Arts- 

mærke, at den mangler Torn mellem begge Dorsaler, men dette 

gjælder idetmindste ikke den Form, der bebor de norske Kyster, 

idet et stort Antal af disse har mellem de nævnte Finner en Torn 

af samme Størrelse og Udvikling, som de store Rygtorne. I Fin- 

marken, hvor denne Art er særdeles hyppig paa et Dyb af 20 Favne 

og derover, har jeg undersøgt talrige Exemplarer fra Porsanger- 

og Varangerfjorden. Af 34 Stykker, som jeg den 4de Juli 1876 

undersøgte ved Kistrand ved Porsangerfjorden, havde 6 Hunner 

og 9 Hanner, tilsammen 15, en Torn mellem Dorsalerne, medens 

de øvrige 19 vare uden en saadan. I 1878 undersøgte jeg atter 

paa samme Localitet et stort Antal Individer og fandt da noget færre 

Indiv. med den nævnte Torn; maaske kan man antage, at omkring 

en Fjerdedel Individer ere forsynede dermed”). 

Den erholdes i Finmarken paa omkring 20 Favnes Dyb og 

derover med Fiskesnøre. 5 yngre Individer optoges i Tanafjorden 

den 25de Juni 1878 under Nordhavs-Expeditionens sidste Togt; i 

Ventr. af disse Ind. fandtes, som tidligere nævnt*), Amphipoder. 

179. Raja cireularis, Couch 1838. 

Denne Art synes ikke at være sjelden paa Havbankerne uden- 

for Jæderens Kyster, hvor den først blev opdaget i 1856 af Intend. 

Malm, der ogsaa i de senere Aar har gjennem de paa dette 

Sted stationerede svenske Fiskefartøjer erholdt Exemplarer til 

Gøteborgs Musæum. De fleste af disse Expl. have været Hunner, 

og blot et Par have været Hanner. En Han, som var fanget 3die 

Juli 1862, havde en Totall. af 792mm.: den største Bredde var 

485mm., Hjælpegenitaliernes Længde 165mm. 

Et Par Hunner fra samme Localitet, tagne paa en Dybde af 

') I ,.Norges Fiske* er fejlagtig R. clavata opført som forekommende i Vest-Fin- 

marken. Den nævnte Art er hidtil ikke fundet ovenfor Trondhjemsfjorden, 

*) Forh. Vid. Selsk. Chra. 1878, No. 14, p. 13. 
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indtil 120 Favne i 1862 og 1863, havde en Totall. af 1028, 107 

og 1080mm. (cfr. Göteb. och Boh. Fauna, p. 608, 1877). 

180. Raja batis, Lin. 1766. 

Ventrikelen af et Expl. fra Bundefjorden ved Christiania, afgi- 

vet til Univ. Mus. 22de Nov. 1876, indeholdt flere Ind. af Pandalus 

borealis, samt Benstykker af en Fisk (Pleuronectes 2). 

182. Raja fulloniea, Lin. 1766. 

Gaar mod Nord idetmindste til Trondhjemsfjorden, hvor Con- 

serv. Storm i 1876 har erhøldt et Ind., der nu opbevares i Vid. 

Selsk. i denne By. Dette Expl., som jeg i 1878 havde Lejlighed 

til at undersøge, havde omkr. 64 Torne nedad Ryggen; Oversiden 

var forsynet med et Antal sorte Pletter. 

Fra Jæderen har Intend. Malm gjennem svenske Fiskere i 1856 

og 1863 modtaget flere Expl., der ere indlemmede i Musæet i 

Gøteborg, og han anser Arten for at være temmelig alm. paa 

den nævnte Localitet paa en Dybde af 80—120 Favne, ligesom Hr. 

Malm har undersøgt Skeletdele af et Ex., fanget i Maj 1855 paa 

80 Favnes Dyb omtr. 12 Mile vestenfor Lindesnæs. Totall. af de af 

ham undersøgte Ex. fra Jæderen har varieret mellem 840 og 1000mm. 

183. Raja vomer, Fries 1838. 

Foruden de i , Norges Fiske* nævnte faatallige Expl. fra Bergen 

og Jæderen findes, ifølge Meddelelse af Prof. Lilljeborg, et Expl. 

fra Herløvær ved Bergen hos en Præparant i Greifswalde. 

Fra Jæderen har Intendant Malm i 1856 allerede erholdt flere 

Ex., saavel Hanner, som Hunner, fra en Dybde af 90 Favne. Den 

største Han fra denne Localitet maalte 1370mm., den største Hun 

1400Q0mm. 

Subcl. 4. Cyclostomata. 

184. Petromyzon marinus, Lin. 1766. 

Gaar lige op til Finmarkens Kyster. Paa Tromsø Musæum 

opbevares et Expl. fra Østfinmarken, erholdt i 1876. 
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185. Petromyzon fluviatilis, Lin. 1766. 

Af denne Art kjender jeg alene et enkelt sikkert Individ fra 

Norge, nemlig det i ,Norges Fiske* omtalte, der erholdtes ved 

Sandvigen udenfor Christiania i Nov. 1870. Dog er det sandsyn- 

ligt, at den er mere udbredt; saaledes er det paa Grund af dens 

Udbredelse i de nordrussiske Floder at vente, at den ogsaa vil 

kunne findes i Finmarken. Noget sikkert Bevis herpaa foreligger 

endnu ikke; imidlertid modtog jeg i 1878 af Lensmand Klerk et 

Ind. af en Larveform, taget i Pasvigelven i Syd-Varanger Høsten 

1877, og som sandsynligvis tilhører P. fluviatilis. Dette Expl. har 

en Totall. af 140mm.; Afstanden fra Snudespidsen til den bagerste 

Gjællespalte er 25mm. Fra Snudespidsen til Dorsalens Begyndelse 

er Afstanden 64mm., fra Dorsalens Begyndelse til Halespidsen 74mm. 

Af Petromyzon branchialis har jeg ingen større Larveformer, end 

med en Totall. af 124mm.; og de mindste fuldt udviklede Former 

ere 102mm. lange; det er lidet sandsynligt, at Forvandlingen fore- 

gaar hos denne Art saa uregelmæssigt, at den ovennævnte Larve- 

form fra Pasvigelven med en Totall. af 140mm. endnu skulde kunne 

forvandle sig til en P. branchialis. 

186. Petromyzon branchialis, Lin. 1766. 

Fra Glommens Bredder i Odalen har jeg i Midten af Aug, 

1875 modtaget en hel Række af Ind. i Ammocoetes-Stadiet, ind- 

samlede af Cand. Schøyen. Enkelte af disse vare ikke langt fra 

at have opnaaet Artens fulde Størrelse, medens de mindste havde 

en Totall. af 30mm.; Dorsalerne hos disse sidste vare endnu næsten 

fuldkommen uadskilte ved nogen Indsænkning i Membranen, hvil- 

ken hos de større Individer er tydelig. At alle disse Indiv. til- 

hørte samme Kuld, og vare Aarsunger, er ganske usandsynligt; 

maaske varer Larvestadiet i et Par Aar, medens Individerne som 

fuldvyoxne gaa strax tilgrunde efter Forplantningen. 
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Entomologiske Undersøgelser i Søndre Bergenhus 
Amt. 

Af 

J. Sparre Schneider, 

Konservator ved Tromsø Museum. 

(Fremlagt i Mødet den 2ide Februar). 

I 1874 (fra Mai—August) gjennemreiste jeg med offentlig Un- 

derstøttelse en Del af Bergens Stift (Hardanger og Vos) forat 

undersøge disse Egnes Insektfauna, der indtil da var fuldstændig 

ukjendt. De væsentligste Resultater af denne Reise tilligemed Ud- 

byttet af flere Aars Samlervirksomhed i Bergen og nærmeste Omegn 

nedlagdes i en Afhandling i -Kra. Vidensk. Selsk. Forhandl. for 

1875, pag. 109—210; denne Fortegnelse omfattede blot Coleoptera 

(357 Arter) & Lepidoptera (235 Arter), Behandlingen af de øvrige 

Ordener blev udsat, da jeg ikke var dette Materiale voksen. Senere 

optoges endel Diptera i Siebkes , Enumeratio* 4de Fascikel, medens 

Hymenoptera & Neuroptera endnu venter paa Bearbeidelse i de 

2 resterende Bind af det af Siebke paabegyndte Arbeide, saasnart 

Tid og Evner tillader mig at magte det foreliggende vanske- 

lige Stof. 

Det var dengang min Hensigt at gjenoptage de entomologiske 

Undersøgelser i Bergens Stift, specielt Sogn, forat kunne faa et 

samlet klart Billede af Vestlandets interessante Insektfauna, vigtig 

1 Zoogeografisk Henseende; senere har Skjæbnen imidlertid flyttet 

min Virkekreds til det yderste Norden og derved vel for stedse 

afsluttet mine Studier over Vestlandets Insektverden. I Mellem- 
Vid-Selsk. Forh. 1879. No. 2. 
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tiden var det dog lykkedes mig at samle nogle Bidrag, endel 

Berigtigelser tiltrængtes ogsaa, og saaledes fremstod denne lille 

Afhandling som et Supplement til den første udførligere For- 

tegnelse. 

Tromsø Januar 1879. 

Coleoptera. 

Patrobus Dej. 

358. P. clavipes Thoms. (Skand. Coleoptera I. pag. 214, No. 2; 

excavatus var. Stein og Weise: Catal. Col. Europ. p. 11). 

Et enkelt Eksemplar (3) har jeg fra Årnevaagen ved Bergen, - 

taget 4de Juni 1874; det adskiller sig ikke i nogen væsentlig 

Henseende fra mine arktiske Stykker. Denne endnu ikke af alle 

Entomologer erkjendte Art synes mig at være vel adskilt fra 

Patrob. excavatus; Forskjellighederne er saa iøinefaldende, at 

man ved første Øiekast vil kunne holde dem ud fra hinanden, 

Overgange har jeg ikke kunnet finde; desværre har jeg saa faa 

Eksplr. af P excavatus, at nogen grundig Sammenligning ikke har 

kunnet foretages. Patrobus rubripenmis Thoms. forekommer mig 

derimod vanskeligere at holde ud fra den nærbeslægtede P. 

picicormis Zett., der her nord ofte har rødbrune elytra. P. eæca- 

vatus er ikke kommet mig for Øie nordenfor Polarcirkelen, P. 

clavipes & picicormis er i Tromsø Stift tem. almindelige over- 

alt (i Mængde paa Tromsøen), sikkre rubripenmis har jeg 

derimod ikke kunnet erkjende blandt mine mange Ekspir. af 

arktiske Patrobus. 

Cryptopleurum Muls. 

359. Or. atomarium Fabr. (Syst. El. I. 96. 18; Thoms. Sk. Col. 

Up): 

Et enkelt Eksemplar fanget i Stensdalen medio Juli 1874. 

Jeg tror ogsaa at have taget den paa Damsgaard ved Bergen, 

| 
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uden at være i Besiddelse af noget Eksemplar fra de Kanier. 

Gaar til Dovre (Siebke) og Tromsø (ipse). 

Aphodius Illig. 

A. piceus Gyll. (Ins. Sv. I. 21. 14.; Thoms. Sk. Col. V. pag. 

47, No. 10). 
Fra Vatsdal i Jondal circa 3000" o. H. har jeg medbragt et 

enkelt Eksemplar fanget 10de Juli 1874. I de arktiske Egne 

overmaade hyppig (paa Tromsøen det almindeligste Insekt), 

sparsommere sydover, dog gaar den lige ned til Aamot i Øster- 

dalen (Siebke). 

Ifølge cand. min. Th. Miinsters Undersøgelser er de som 

Aph. sordidus opførte Eksemplarer blot Varieteter af 4. 
rufescens, hvorfor A. sordidus foreløbig gaar ud af Vestlan- 

dets Fauna; at den vil paatræffes i de indre Fjordegne er 

ikke usandsynligt. 

Cryptohypnus Esch. 

Or. rivularis Gyll. (Ins. Sv. I. 403. 32; Thoms. Sk. Col. VI. 
p. 108, No. 9). 

Funden af cand. jur. Stejneger i Haus ved Bergen 15de 

Mai 1876. 

Sammesteds og samme Dag bemærkedes ogsaa: Carabus 

granulatus, Feronia migrita, Lor. pilicormis, Philontus de- 

corus, Staphyl. erythropterus & Corymbites castaneus. 

Af stud. med. Trumpy har jeg modtaget en Del Coleoptera, 

der efter Opgivende var samlede i Bergens Omegn; deriblandt 

findes ogsaa Bembid. rufipes Gyll. & Elater mnigrinus Payk.; 

den første er bemærket ved Næs Værk, Kristiania og paa 

Dovre, den anden ved Kristiania, Lier i Øier og ved Tromsø. 

Jeg vover dog ikke at optage dem i Bergens Fauna, da en 

Sammenblanding mellem de bergenske og en Del Coleoptera 

fra Kristiania Omegn, som jeg modtog samtidig, let kan have 

fundet Sted. | 
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B.epidoptera. 

Sphinx Lin. 

236. S. convolvuli Lin. (8. N. X. 490; Hb. Sph. 70). 

Jeg besidder et Haneksemplar (Vingebredde 105mm.), fanget 

ved Tangeraas i Strandebarm August 1875. Under mit Op- 

hold i Bergen Vaaren 1877 saa jeg hos cand. Stejneger et 

Eksplr., fanget ved Vik i Sogn ligeledes i August 1875. Arten 

er sjelden hos os og har kun af og til med lange Mellemrum 

vist sig hist og her i det sydostlige Norge, saaledes ved Næs 

- Jernværk (Aall), Kristiania (Collett og Moe), første Gang ob- 

serveret ved Brevik i Aaret 1830 (Prof. Esmark). Høsten 

1875 synes den at have optraadt overalt i det sydlige Norge, 

ved Næs Værk viste sig pludselig en hel Sværm, hvoraf om- 

kring 10 Stykker blev indfangede, i Asker var den ligeledes 

hyppig (Schøyen), ligesom ogsaa flere Stykker toges midt i 

Kristiania. Siden 1861 havde den, saavidt mig bekjendt, ikke 

vist sig i Norge. 

Denne sporadiske Optræden med lange Mellemrum, vistnok 

knyttet til særdeles varme og tørre Fftersommere, der i høi 

Grad begunstiger Sphinx-Arternes Formering og Udbredelse, 

har bragt mig paa den Tanke, at intet af de hos os iagttagne 

Individer af Sph. convolvuli har gjennemgaaet sin Udvikling 

her, men at alle skriver sig fra sydligere Bredder (fornemme- 

lig England og Tyskland), hvor Arten er jevnt hyppig eller 

ialfald intet Aar mangler; det samme gjælder, tror jeg, om- 

trent alle Acherontia atropos, der fanges i Norge, (fra Nedenæs 

til Lofoten, hvor endog et Eksplr. skal være fundet), uagtet 

Larven er funden her, saaledes ved Ekersund (ifølge Esmark), 

og sidst ved Kristiania i September 1877, da en Larve blev 

fundet paa Gamlebyens Kirkegaard og bragt til bot. Gartner 

Moe, der i November erholdt Sommerfuglen deraf, rigtignok i 

noget forkrøblet Tilstand (Schøyen: N. Mag. f. Nat. XXIV 

Binds 2 Hefte). 

Det vilde være mærkeligt, om en saa stor Larve som Sph. 



CHRISTIANIA VIDENSK.-SELSK.  FORHANDL. 1879. No. 2. 5 

convolvulis's, der tillige kun har én Næringsplante (Convolvu- 

lus sepium), saa aldeles skulde have undgaaaet Opmærksom- 

heden, særligt da der baade ved Næs Værk og Kristiania, 

hvor Sommerfuglen oftest har vist sig, stedse har været sam- 

let Lepidoptera af ivrige Entomologer. Saavidt jeg ved, har 

Sommerfuglen hos os altid været fanget om Høsten, i August; 

der bliver da ingen Tid for en saa stor Larve til at naa den 

fulde Størrelse før Vinterens Komme, og om overvintrende 

Sphinx-Larver paa vore Breddegrader (eller hele Nord- og Mel- 

lem- Europa overhovedet) ved vel ingen Entomolog at berette. 

I Tyskland skal Larven leve fra Juli til September, Puppen 

overvintrer og giver Sommerfugl i Mai og Juli, det største 

Antal Sp. convolvuli fanges dog senhøstes, i Slutn. af Sep- 

tember og Beg. af Oktober (Kaltenbach: Die Pflanzenf. aus 

d. Cl. d. Insekt. p. 441), hvad der bringer mig til at tro, at 

selv i Mellem-Europa leveres en stor Kontingent fra sydligere 

Landskaber (saavel Sph. convolvuli som Ach. atropos, Deil. 

nerti & celerio indvandrede fra Middelhavslandene, alle ud- 

bredte over næsten alle den gamle Verdens varme Soner), 

om end det mildere Klima har begunstiget Udviklingen af en 

fast Stok, der aarvist giver fuldt udviklede og forplantnings- 

dygtige Individer, noget som ikke finder Sted paa vore Bred- 

der. Umuligt er det jo ikke, at der i Mai eller Juni kan 

være kommet til os et Individ, der har været befrugtet og 

lagt Æg, saaledes at Larven kan have levet ogsaa her, dog 

er vist dette en ren Undtagelse, og jeg tror ikke, at der hvert 

Aar findes Sph. convolvuli paa den skandinaviske Halvø. For- 

holdet bliver vel nogenlunde analogt med den sporadiske Op- 

træden af Deil. nerii (denne pragtfulde Sværmer er endog én 

Gang fanget i Homannsby i Kristiania) i Nord- og Mellem-Tysk- 

land, dog kommer denne i Juni og Juli, tidsnok til at frem- 

bringe en Generation med Sommerfugl i Oktober, men her- 

med standser ogsaa Avlen for den Gang. 

Da Sph. convolvuli optraadte saa mangesteds i det sydlige 

Norge 1875, faldt det mig straks ind, at neppe vi alene nød 
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godt af denne Overflod, og det viste sig ganske rigtigt, at 

den det Aar saaveli Tyskland som i England viste sig i usæd- 

vanlig Mængde, hvad der endmere bestyrkede min Formening 

om dens Indvandring til os. Hvorvidt den da optraadte i 

Sverige og Danmark er mig ubekjendt. 

Mamestra Tr. 

237. Mamestra nebulosa Hufn. (Berl. M. III. 418; plebeja Hb. Noct. 

78; bimaculosa Esp. 132. 1. 2.) 

Ved at mønstre min Samling fandt jeg blandt Eksplr. af 

Agrotis occulta L. et Hunindivid af M. mebulosa, fanget ved 

Tangeraas 25de Juli 1870; 12te Juli 1875 fandt jeg ligeledes 

en Hun paa en Gjærdestolpe ved Næs Jernværk, dette Eksplr. 

befinder sig nu i Univ.-Museet. Arten er hidtil ikke bemær- 

ket i Norge, i Sverige er den ligeledes sjelden og kun anmær- 

ket paa faa Steder: Smaaland og Østergöthland (Wallengren 

Index Noctuar. & Geometr.; pag. 10, No. 98). Eksemplaret 

fra Tangeraas har en Vingebredde af 52mm,, men er desværre 

temmelig affløiet, det ved Næs Værk fundne er noget mindre 

(Vingebr. 49mm.,) og ganske friskt. Flyvetiden indtræffer hos 

os vistnok i første Halvdel af Juli. Fra Agrot. occulta L., 

hvormed jeg hidtil havde forvekslet den; og som den meget. 

ligner, adskilles den let ved behaarede Øine og sortrandede 

Skulderblade, Ringpletten er som oftest rund og lukket, hos 

Å. oceulta skraatstillet og aaben fortil, denne sidste er desuden 

større, og Hannen har langt mørkere Bagvinger.. Flyvetiden 

for A. occulta er i sidste Halvdel af Juli og i August. 

Larven til M. nebulosa er polyfag, saaledes nævnes Lappa, 

Vaccinium, Rumez, Rubus & Verbascum som. Næringsplanter, 

den overvintrer og træffes om Natten paa sine Foderplanter; 

Forvandlingen sker i Jorden (Kaltenbach: Die Pfl. og B. Haas: 

Danmarks Lepidoptera). 

Anm. Den i min tidligere Fortegnelse opførte Mamestra 

persicariæ L., der af Sølsberg var fanget ved. Bergen, 

har ved nærmere Undersøgelse vist sig ikke at til- 
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høre denne Art; Eksemplaret (9) ligner en meget 

mørk Mam. glauca Hb., men jeg tør dog ikke med 

Bestemthed henføre den til nogen mig bekjendt Art. 

I det hele taget tror jeg, at M. persicariæ endnu for 

Norges Vedkommende maa optages med et stort ?, da 

Schnabels Bestemmelse neppe er at lide paa; i Siebkes 

Samling staar en mørk Agrotis som persicariæ. Dog 

maa det ansees for utvivlsomt, at denne i det øvrige 

Europa saa almindelige Noctua senere vil kunne paa- 

vises som tilhørende ogsaa vor Fauna. Tæmiocampa 

stabilis Hb. er allerede i Mai 1860 fundet ved Kri- 

stiansand i et enkelt Eksplr. af Dr. Wocke (Stett. 

ent. Zeit. 1861); et defekt Stykke (3) med en usæd- 

vanlig Farvetegning, fundet under en Sten paa Aarstad 

ved Bergen 1871, tilhører efter Dr. Staudingers Be- 

stemmelse T. stabilis, der hos os kun synes at fore- 

komme i de sydvestlige Dele af Landet. 

Calocampa Stph. 

Calocampa vetusta Hb. (Noct. 459). 

En af stud. Sølsberg ved Bergen Sommeren 1875 funden 

Larve leverede senhøstes samme Aar en veludviklet Hun. 

Larven skal være meget polyfag, blandt Næringsplanter nævnes 

saaledes Juncus, Carex, Thalictrum, Festuca, Rumex, Iris. 

Sommerfuglen flyver i August og September samt overvintrer 

i Mai og Juni. Den er ikke meget sjelden omkring Kristiania, 

ogsaa fundet paa Næs Værk af Jernværkseier N. Aall. Sand- 

synligvis tilhører Schnabels ,Phalæna exoleta* Cal. vetusta; 

af Cal. exoleta har jeg endnu ikke seet sikkre norske Eksem- 

plarer; hvad der under dette Navn staar i Samlingerne, sor- 

terer under Cal. vetusta; den vil dog vistnok ogsaa paatræffes 

hos os, da den i Sverige ikke er sjelden og funden lige til 

Upland. 

Cidaria Tr. 

C. literata Don. (Nat. Hist. XIV. 80, T. 499, 2; ruberata Frr. 

36,2). 
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Af 3 paa Landaas ved Bergen under Mose fundne Pupper 

erholdt jeg l4de og l5de Mai (1871) en 3 og 2 99, som jeg 

kun kan henføre til denne hidtil noget tvivlsomme Art. Af 

stud. Sølsberg er den ogsaa funden ved Bergen. Endel auc- 

tores henfører den som Varietet under Cid. trifasciata Bkh 

(impluviata Hb. 223), med hvem den ogsaa har adskillig Lig- 

hed; efter min Erfaring og Opfatning, hvad der i det følgende 

nærmere skal begrundes, er det en vel adskilt og let kjendelig 

Art, forsaavidt der paa det Standpunkt, Zoologien nu staar, 

endnu skal tales om Slægter og Arter. Af Dr. Staudinger 

opføres den (Catalog. Lepid. pag. 191, No. 2718) med et ?, 

muligens som Varietet eller ,darwinistisk Form* af Cid. tri- 

fasciata, mig synes den at have alle en Arts Kjendemærker. . 

Hos friske Eksemplarer haves allerede et godt Skjelnemærke 

i Farven af Cilierne, der hos alle mine mange UC trifasciata 

er afvekslende sorte og gulagtige (,ciliæ tesselatæ*), medens 

de hos OC. literata er gulagtige, i Midten delte af en brun 

Linie eller snarere trefarvede. Farven af Tværlinierne, der 

hos literata har stærk rustbrun Udfyldning, er et mindre godt 

 Kjendemærke, da næsten alle norske Eksemplarer af trifasci- 

ata har tydelig brun eller rustgul Udfyldning; de fleste er 

ogsaa meget mørke; saaledes som Figuren hos Hibner med 

næsten rent hvidt Mellemfeldt har jeg kun seet hos 2 Styk- 

ker fra Bergen og 2 fra Kristiania Omegn. OC. literata er 

ogsaa betydelig større, den største Hun har en Vingebredde 

af 37mm. (den mindste 33), Hannen 33mm.; min største Hun 

af trifasciata maaler kun 31mm. mellem Vingespidserne. Ifølge 

Heinemann (Schmett. D. u. d. Schw. p. 757) er Bagvingerne 

hos literata uden Tegning, de norske Eksplr., jeg har seet, 

har alle en Midtplet og 2 mørkere Tværlinier, der især paa | 

Undersiden er tydelige. I Siebkes Samling staar en hel Suite 

bestemt som literata, kun et Par Stykker (fra Kristiania) til- 

hører denne Art, Resten er normale trifasciata. Mine literata 

fremkom af lyst gulbrune, overordentlig livlige Pupper, Puppen 

til frifasciata er sortbrun eller sort med lysbrun: Segments- 
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kanter. Larven til denne sidste lever oftest paa Almus, dog 

ogsaa paa Tilia & Fagus (Kaltenbach), om literata?s Levesæt 

har jeg intet fundet. OC. trifasciata gaar ialfald til Dovre 

(Schøyen), UC. hterata kjender jeg kun fra Bergen og Kristiania. 

Eupithecia Curt. 

? E. altenaria Staudinger (Stett. ent. Zeit. 1861, pag. 401, 

Catalog. Lepid. territ. Europ., pag. 199, No. 2832). 

En Eupithecia fanget ved Tangeraas i Begyndelsen af Juli 

1874, som blev sendt Dr. Staudinger til Bestemmelse, blev af 

ham erklæret for muligens at være ÆE. altenaria, hidtil kun 

kjendt fra Finmarken, hvor den opdagedes 1860; mit Eksem- 

plar er imidlertid meget defekt. Forekomsten er dog langt 

fra usandsynlig, da mange høinordiske og alpine Arter gaar 

lige ned i det sydlige Norges laveste Trakter, saaledes som 

Oatastia auriciliella ved Kristiania og Gelechia perspersella 

ved Bergen. 

Anm. OCrambus culmellus Lin. er ogsaa funden ved Bergen 

af Sølsberg, af mig var den blot taget paa fugtige 

Enge i Stensdalen. 

Pempelia Hb. 

P. fusca Hw. (Lep. Br. 493; posticella Zett.; janthinella Dup.). 

Af Sølsberg fundet i et enkelt Eksemplar paa Nordnæs ved 

Bergen i Slutningen af Juni 1873. Vistnok udbredt overalt i 

Norges Fjeldtrakter, men hidtil kun bemærket i de arktiske 

Egne: Alten (Staudinger & ipse), desuden har jeg taget den 

ved Nymo i Maalselvdalen og ved Elvenæs i Sydvaranger. 

Anm. I mine Notiser finder jeg Botys aurata Scop. 1 et 

defekt Ind. fundet paa Vossévangen af Sølsberg; da 

dette Eksplr. ikke er tilgjængeligt og en Forveksling 

med nærstaaende Arter let kan have fundet Sted, 

udelades den af Fortegnelsen. Bot. aurata er ikke 

sjelden omkring Kristiania, den er desuden fundet 

ved Bjørkvik i Nordland af Prof. Zetterstedt. DB. pur- 
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puralis L. er den almindeligste og udbredt overalt i 

det sydlige Norge til Dovre, DB. porphyralis Schiff. 

er mere sporadisk (efter mine Iagttagelser blot hvor 

Gnaphalium vokser i større Mængder), men gaar lige 

til Alten og Tromsø, hvor den er almindelig paa meget 

tørre og solbeskinnede Græsbakker i næsten hele Juni 

og noget ud i Juli. 

Tortrix Tr. 

2492. T. heparana Schiff. (S. V.p. 128; — Carpiniana Hb. Tortr. 

116. — Hein. Schm. D. II. p. 36, No. 46). g 

Juli 1871 klækkede jeg i Bergen nogle Eksplr. af Larver, 

hvis Næringsplante ikke længere med Bestemthed erindres, 

vistnok Betula eller Sorbus. Ifølge Kaltenbach er den meget 

polyfag. Udbredt i det sydlige Norge, ialfald til Dovre, 

hvor den er fanget af Boheman if. Prof. Zetterstedts An- 

givelse. 

Anm. 923de Juni 1874 fangede jeg paa Tveteraas ved Ber- 

gen en Tortriz, som jeg bestemt tror var T. ministrana 

L.: Eksemplaret blev imidlertid saa beskadiget, at 

det ikke kunde medtages. Uagtet denne østenfjelds 

saa almindelige Art endnu ikke, saavidt mig bekjendt, 

er fundet paa Vestlandet, hører den utvivlsomt ogsaa 

hjemme der; mod Nord gaar den ligetil Alten (Wocke, 

ipse) og Syd-Varanger, hvor min Ven Schøyen og jeg 

paa en Myr ovenfor Elvenæs fandt den temmelig tal- 

rig omkring Midten af Juli 1878. Larvens Hoved- 

næring er vistnok Birk, i Alten observeredes den af 

Dr. Wocke paa Betula alba & nana samt Vac. uligi- 

nosum. Det skal overvintre fuldvoksen og forpuppe 

sig om Vaaren. Penthina cespitana Hb. var talrig i 

begge Kjøn paa en tør Bakke i Stensdalen i Vikør 

13de Juli 1874; i min tidligere Fortegnelse kun op- 

ført fra Bergen, 
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Grapholitha Tr. 

243. Gr. roseticolana Zell. (Stett. ent. Z. 1849, 253. — Staudgr. 

244, 

245. 

Cat., pag. 256, No. 1131. — Hein. 178). 

Et Eksemplar, som jeg fangede paa Kalfaret ved Bergen 

10de Juni 1871, bestemtes af Dr. Staudinger som tilhørende 

denne Art, der hidtil ikke var bemærket i Skandinavien; tid- 

ligere kun kjendt fra Tyskland og Vest-Rusland, i den senere 

Tid ogsaa taget i Nord-Sjælland af Hr. Bang Haas. Larven 

lever i Nyperosers Frugt og overvintrer fuldvoksen, før For- 

vandlingen gnaver den sig ind i Marven af Grene o. 1. (Haas). 

I Sølsbergs Samling har jeg seet en mig ubekjendt Cochylts 

noget mindende om dubitana; dette Stykke var fanget ved 

Bergen. Mine Undersøgelser har vistnok kun bragt for Dagen 

en ringe Del af Bergens Stifts Microlepidoptera; for Macro- 

lepidopternes Vedkommende indeholder disse Fortegnelser vist- 

nok det hovedsageligste. 

Solenobia Z. 

S. pmett Zell. (Lin. Ent. VII. 348. — Wocke, Stett. ent. Zeit 

1862, pag. 68. — Staudgr. Cat. Lep., pag. 291, No. 1850). 

Dr. Wocke fandt ved Bergen 10de Mai 1860 paa Fjeld- 

vægge endel Sække, hvoraf han erholdt udklækket 2 Hunner; 

senere samme Aar fandt han den ogsaa ved Bossekop i Alten. 

Hos os er den kun kjendt fra disse 2 Punkter, sandsynligvis 

har den en større Udbredelse. 

Gelechia Z. 

G. perspersella Wocke (Stett. ent. Zeit. 1862, pag. 236. — 

Staudgr. Cat. Lep., pag. 291, No. 1850. — Siebke, Enum., pag. 

166, No. 11). 
Et enkelt ganske friskt Eksemplar fandt jeg paa Aarstad 

ved Bergen 9de Juni 1871 siddende paa en Sten. 

Dr. Staudinger har havt den Godhed at bestemme dette 

Stykke. Denne for Norge eiendommelige Art blev først op- 

daget af Dr. Wocke 1860 ved Bossekop i Alten, hvor den var 
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sjelden i Furuskovene i Slutningen af Juni og Beg. af Juli; 

et Eksplr. er af ham ogsaa taget ved Kongsvold paa Dovre 

10de Juli 1862. | 

Elachista Stt. 

246. E. montonella Wocke. (Stett. ent. Zeit. 1862, pag. 247. — 

Stgr. Cat. Lep., pag. 326, No. 2751. — Siebke, Enum., pag. 

176, No: 1). 

Ligeledes en for Norge eiendommelig Art, der erholdtes af. 

Larver fundne ved Bergen Mai 1860 (Wocke.) 

247. E. grisescens Wocke (Stett. ent. Zeit. 1962, pag. 248. — Stgr. 
Cat., pag. 326, No. 2752. — Siebke, Enum., pag. 176, No. 92). 

Larven fandt Wocke ved Bergen og Throndhjem Mai 1860, 

uden nærmere at kunne angive Næringsplanten, ligesaalidt 

som for foregaaende Art, da de fleste Larver døde eller for- 

puppede sig paa hans Viderereise til Finmarken. Heller ikke 

El. grisescens er bemærket udenfor Norge. 

Ifølge senere Meddelelse er Gon. rhammi L. observeret ogsaa 

ved Bergen, saavidt jeg mindes blev Hop opgivet som Findested. 

I min tidligere Fortegnelse findes opført Acidalia floslactata Hw.; 

desværre besidder jeg ikke mere noget Eksemplar fra Hardanger; 

men ialfald for deres Vedkommende, som fløi talrig ved Øierhavn 

29 Juli 1870 1200" o. H., tror jeg med Bestemthed at kunne paa- 

staa, at det var A. fumata Stp., hvad der har al Sandsynlighed for 

sig; jeg var dengang Begynder uden egentlige Hjælpemidler, og 

denne saavelsom andre paaviste Feiltagelser lader sig undskylde. 

Den med ? opførte Mamestra trifolii Hufn. er Mam. suasa, Cid. 

molluginata Hb. er vistnok UC. ferrugata Lin., Crambus lithargyrel- 

lus Hb. tror jeg bør udelades som tvivlsom. Den i Indledningen 

nævte Coleophora fra Vatsdal i Jondal var en Lithocolletis, rime- 

ligvis strigulatella. 



Supplement til H. Siebke's Enumeratio insectorum 

Norvegicorum Fasciculus |- Il (Hemiptera, 

Orthoptera & Coleoptera). 

Af 

W. M. Schøyen. 
(Fremlagt i Mødet den 21 Februar). 

Forinden afdøde Konservator H. Siebke i 1874 paabegyndte 

Udgivelsen af sin ,FEnumeratio insectorum Norvegicorum*, eiede vi 

som bekjendt ingen samlet videnskabelig Fortegnelse over, hvad de 

entomologiske Forskninger her i Landet har bragt for Dagen. Saa 

meget fortjenstfuldere var derfor ogsaa Udgivelsen af et saadant 

Værk, hvorigjennem altsaa det første samlede Overblik over vor 

Insektfauna kan erholdes, og det er kun at beklage, at Udgiveren, 

der havde det alsidigste Kjendskab til vore Insekter og deres Ud- 

bredelse, erhvervet gjennem saa mangeaarige Studier og Reiser i 

Landets forskjellige Dele, ikke fik Anledning til at fuldføre sit 

Arbeide"). Saa faa Dyrkere som den entomologiske Videnskab 

!) En ganske anden og eiendommelig Opfatning sees imidlertid Udgiveren af ,,Zoolo- 

gical Record* for 1875 at have, idet han af Siebkes Coleopterfortegnelse har 

leveret en Anmeldelse af en saadan Art (a. St. p. 274), at den neppe bør gaa 

upaatalt hen. Saa langt fra at indse, at der gjennem dette Værk for første 

Gang foreligger en samlet Fortegnelse over, hvad for Arter Norge eier og hvad 

man kjender angaaende deres lokale Udbredelse hos os, fortæller han sit Publikum, 

at Siebkes Arbeide ikke indeholder et Gran andet, end hvad der staar hos Gyl- 

lenhal, og giver tilbedste den mærkelige Karakteristik af samme, at det kun 

er: ,Gyllenhal arranged according to Thomson* (sic!), — som om der i Gyl- 

Vid.-Selsk, Forh. 1879. No. 3. 
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imidlertid hos os hidtil har haft, og saa vidtstrakt og mærkværdig 

rigt paa de mest afvexlende og for største Delen endnu enten alde- 

les ikke eller dog kun saare ufuldstændigt undersøgte Lokaliteter — 

som vort Land er, kan dog naturligvis en saadan Fortegnelse ikke 

for Tiden paa langt nær blive at anse for fuldstændig. Inden vi 

kommer saa vidt at erholde en saadan (ikke blot udvisende Antallet 

af vore Insektarter, men ogsaa deres lokale Udbredelse og Fore- 

komst m. v.), vil der endnu gjennem lange Tider være fuldt op at 

gjøre, meget Materiale at samle og mangfoldige Huller at udfylde. 

Mod dette Maal kan hver enkelt kun arbeide stykkevis. Af saa 

meget større Vigtighed bliver det da, at Enhver yder sin Skjærv 

lenhals Znsecta Svecica findes nogensomhelst Oplysning om Billernes Forekomst 

i Norge! Af endel forekommende Trykfeil — visselig meget beklagelige, men 

alene foraarsagede derved, at Trykningen foregik under Siebkes sidste Sygdom og 

tildels efter hans Død — slutter han uden videre, at Siebke har været ,,quite 

incompetent for the work*, hvorhos han endog debiterer den Uefterrettelighed, 

at de fleste af Feilene gjentages, hvilket skal vise, at det ikke er Trykfeil, — 

medens dog Sandheden er den, at ialfald ingen af de Feil, han fremhæver som 

Prøver, er pgjentaget (Odonthophagus p. 70 = Onthophagus p. 192, Chlonius p. 

65 = Chlænius p. 103, Merobia p. 72 = Necrobia p. 238!). Videre lægger 

han Siebke til Last de ,incoherente* Familienavne, som Thomson har brugt i 

sit Værk: Skandinaviens Coleoptera, hvilket Siebke har fulgt, etc. Naar endelig 

Hr. Anmelderen nævner som Absurditeter, at Siebke omtaler Platyrhinus som 

forekommende paa Birk og Anisotoma ovalis paa Blomsterne af Karve, lykkes 

det ham kun at godtgjøre sin egen Uvidenhed, At baade An. ovalis, dentipes 

0, fl, ofte findes paa Blomsterne af forskjellige Skjærmplanter, f. Ex. Chærophyl- 

lum, Anthriscus og Carum, er sikkert nok, — og hvad Platyrhinus angaar, da 

er dens Forekomst paa Birk et saa vel kjendt Faktum, bl. a. omtalt baade af 

Gyllenhal og Thomson, at det i Sandbed er paafaldende af en Colcopterolog at 

vise sig aldeles uvidende herom. Det være forøvrigt langt fra mig ikke at 

ville erkjende Ufuldkommenhederne Manglerne og ved det foreliggende Arbeide, 

men Anmeldelser af en saadan Beskaffenhed maa paa det bestemteste tilbagevises, 

og Siebke var, omendskjønt ikke specielt Coleopterolog, dog en saa dygtig En- 

tomolog og har gjort saa meget for denne Videnskab hos os, at det er med den 

største Indignation, vi her se hans Navn efter hans Død behandlet paa en saa 

letfærdig Maade, 

En ligesaa honnet Behandling har den samme Hr. Anmelder (a. St. p. 267) 

ladet mit af Folkeoplysnings-Selskabet udgivne lille Skrift om skadelige Insekter 
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og efter Evne bidrager sit til at fuldstændiggjøre og supplere de 

Fortegnelser, vi altsaa nu har at bygge videre paa. 

Somen Begyndelse i denne Retning leveres herved nærværende 

Supplement: til de først udkomne to Bind af Siebkes ,Enumeratio*, 

omhandlende Hemiptera, Orthoptera og Coleoptera, hvilket det er 

Meningen senere at fortsætte, alt eftersom Leilighed dertil maatte 

tilbyde sig. Jeg har troet her ikke at burde indskrænke mig til 

at anføre kun saadanne Arter, der ikke findes optagne i Siebkes 

Arbeide, men ogsaa for øvrige Arters Vedkommende ved samme 

Leilighed at burde tilføie saadanne nye Findesteder, der i nogen 

Grad kunne bidrage til at fuldstændiggjøre eller udvide Kjendskabet 

til deres lokale Udbredelse i Landet. Det er vistnok saa, at den 

mere detaljerede Opgave over Arternes Forekomst vel egentlig burde 

være de mindre Lokalfaunaer overladt, medens en Fortegnelse over 

det hele Lands Insektfauna til Undgaaelse af for stor Vidtløftighed 

helst kun i store Træk bør angive Arternes Udbredelse inden Lan- 

dets Grændser. Men i Følelsen af de hidtil hos os foretagne Un- 

blive tildel. Uanseet det lidet motiverede i ligeoverfor et engelsk Publikum at 

give sig af med at recensere et udelukkende for norske Landmænd beregnet 

populært Skrift af denne Art, som aldeles Ingenting har med det engelske Pu- 

blikum at skaffe, røber hans Udtalelser ogsaa her kun liden Samvittighedsfuldhed, 

ved Siden af en paafaldende Mangel paa Evne til Forstaaelse. Af Hr. Anmel- 

derens besynderlige Bemærkning angaaende min Omtale af den af Vibr:o tritiei 

foraarsagede Sygdom paa Hveden og de under samme eiterede Benævnelser ,, Pe- 

berbrand* eller ,Peberkorn* fremgaar saaledes, at han ikke skjønner, at jeg har 

meddelt de i England brugelige Benævnelser i norsk Oversættelse (hvad der dog 

maatte antages at være forstaaeligt selv for den tarveligste Opfatning, eftersom 

Navnene ere satte med gothiske Typer), — ifald han da ikke skulde være uvi- 

dende om, at Sygdommen virkelig i England er kjendt under de tilsvarende Navne, 

for hvilket Tilfælde jeg skal henvise saavel til Wm. Johnson Cuthberth: , British 

Husbandry* som til H. Stephens: , The Book of the Farm*, Morton: ,Cyclopædia 

of Agrieulture* etc. Kjender han ikke dette Faktum, er det kun hans egen 

Feil. — Hvad der efter disse Prøver paa Gehalten i hans Kritik berettiger ham 

til at tale om Inkompetence hos Andre, formaar jeg ikke at indse. Meget mere 

forekommer det mig, at der her kunde være fuld Grund til at gjøre Brug af 

hans egne galante Udtryk ved at betegne Recensioner ,,o0f this class% som ,, worse 

than useless*, 
1* 
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dersøgelsers Utilstrækkelighed til at levere et paalideligt og brug- 

bart Materiale i denne Henseende har jeg ligesom Siebke troet, at 

det indtil videre er bedst — navnlig her, hvor det netop gjælder 

at supplere Siebkes Anførsler — at antegne hver enkelt Lokalitet, 

hvad der ogsaa tør antages i flere Henseender at kunne være af 

Interesse, ikke alene for den lokale Udbredelse af Arterne i og for 

sig, men ogsaa specielt med Hensyn til Spørgsmaalet om deres Afhæn- 

gighed af Klima, Jordbund etc., hvilket først ved en nøiagtig Sammen- 

stilling af Arternes hele Udbredningskreds kan bringes til fuld Klarhed. 

Ved Udarbeidelsen af dette Supplement har jeg benyttet saa- 

vel endel tidligere Skrifter angaaende Norges Insekter, der sees 

ikke at have været kjendte eller paaagtede af Siebke, som hvad 

der senere er bleven offentliggjort, samt derhos ved Siden af egne 

Iagttagelser tillige det i senere Tider af flere andre Samlere sam- 

menbragte Materiale. Af tidligere Skrifter maa først nævnes Provst 

H. Strøms ,Beskrivelse over norske Insekter*, indeholdte i det 

Trondhj. Selsk. Skrifter III—IV (1765 og 1768), samt det Kjøbenh. 

Selsk. Skr. IX--X (1761—69) og Kgl. Danske Vid. Selsk. Skr. I—III 

(1781—88). I disse navnlig for sin Tid særdeles fortjenstfulde og 

hidtil altfor lidet paaagtede Afhandlinger opregner Forfatteren, over- 

alt ledsagede af korte Beskrivelser, et betydeligt Antal Insekter af 

de forskjellige Ordener — foruden Krebsdyr, Orme etc. — hoved- 

sagelig fra Søndmør, dels under de Linnéiske Navne og dels be- 

Skrevne som nye under egne Navne. Beklageligvis existerer ikke 

længer hans til Grund for Beskrivelserne liggende Samling af In- 

sekter, saaledes at det i mange Tilfælde ikke er muligt at afgjøre, 

hvilken Art der er ment. Alt, hvad der imidlertid med nogen Sik- 

kerhed har kunnet tydes efter de givne Beskrivelser, er medtaget 

i nærværende Supplement. Dernæst kommer Sognepræst S. C. Som- 

merfelts Fortegnelse over Insekter, fundne i Saltdalen, i hans 

» Physisk-oeconomisk Beskrivelse over Saltdalen*, indeholdt i det 

Kgl. Norske Vid. Selsk. Skr. II (1824—27), — samt endelig de af 

Doktorerne Staudinger og Wocke under deres lepidopterologiske 

Reise til Finmarken 1860 gjorte Indsamlinger af Coleoptera, bear- 

beidede i Stett. Ent. Zeit. 1862 af Dr. G. W. Schneider og senere 

0 jukp 
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for største Delen paany undersøgte og omhandlede i samme Tids- 

skrift 1866 af L. v. Heyden. 

Senere end Siebkes Arbeide er i Thomsons ,,Qpuscula Entomo- 

logica* beskrevet et Par for Videnskaben nye Coleoptera, fundne 

her i Landet, hvorhos Hr. Konservator V. Storm i Trondhjem i 

Kgl. Norske Vid. Selsk. Skr. 1875—76 har offentliggjort en Forteg- 

nelse over endel i det Trondhjemske fundne Coleoptera, hvilke ogsaa 

her ere medtagne, tilligemed de væsentligste af mine Fund blandt 

de her omhandlede Ordener under de sidste Par Aars Reiser til Gud- 

brandsdalen, Dovrefjeld og Finmarken (smlgn. ,Bidrag til Gudbrands- 

dalens og Dovrefjelds Insektfauna* i Nyt Mag. f. Naturv. XXIV). 

For Hemipternes og Orthopternes Vedkommende har jeg der- 

hos af Hr. Overretssagfører Grimsgaard i Sarpsborg erholdt en 

Fortegnelse over hans Fund der i Omegnen, og for Coleopternes 

har jeg navnlig i botanisk Gartner Moes righoldige Samling fore- 

fundet en stor Mængde for vor Fauna nye Arter, indsamlede hoved- 

sageligt i Omegnen af Kristiania, bl. a. en hel Del Aleochariner 

og andre vanskelige smaa Coleoptera, bestemte af Thomson. Endel 

Arter fra Sydvaranger har jeg modtaget fra Hr. Sognepræst Sand- 

berg dersteds, ligesom ogsaa Dhrr. Konservator J. Sp. Schneider i 

Tromsø, Cand. min. T. Minster og Stud. real. T. Helliesen velvil- 

ljgen have meddelt mig Fortegnelser over sine i Løbet af de sidste 

Aar gjorte Fund af Coleoptera til Brug for dette Arbeide, hvorfor 

herved aflægges min forbindtligste Tak. 

Det er herved, som det vil sees, bleven mig muligt at kunne 

supplere Siebkes Fortegnelser — foruden med en hel Del nye 

Lokaliteter for allerede før som norske kjendte Arter — med 12 

Hemiptera, 1 Orthopter og 290 Coleoptera. Disse nye tilkomne 

Arter ere til Forskjel fra de øvrige fremhævede ved fortløbende 

Nummere, hvorhos kan mærkes, at der overalt kun for de af disse 

Arters Vedkommende, hvorom Intet tidligere kan erfares at være 

offentliggjort angaaende deres Forekomst heri Landet, er tilføiet 

ny for Faunaen*, medens dette er undladt, hvor deres Forekomst 

her andetsteds har været Gjenstand for Offentliggjørelse enten før 

eller senere end Siebkes Fortegnelser. 
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Ad Fasciculum I. 

Hemiptera. 
Pag. 2. 

Æiliodes inflexa: Lillehammer 25de Juni 1877 (ipse). 

Strachia oleracea: alm. overalt i det søndenfjeldske, hvor den 

flere Steder ofte ved sin Mængde optræder skadeligt i Ha- 

verne paa Kaal, Levkøier etc., f. Ex. i Odalen, Næs paa 

Romerike m. fl. Steder. — Ved Sarpsborg saavel Hoved- 
formen som var. $ Fall. (Grimsgaard). 

Pentatoma baccarum: Sarpsborg (Grimsgaard). Ringebo og 

Fron Juni 1877 (ipse); hyppig overalt. 

P. juniperinum: Sarpsborg (Grimsgaard); Søndmør (H. Strøm). 

P. prasinum: Søndmør (H. Strøm). ' 

Pag. 3. 

Tropicoris rufipes. 

Acanthosoma griseum: Ringebo og 

Fron alm. (ipse). 

A. lituratum. 

A. hæmorrhoidale: Odalen (ipse). 

Picromerus bidens. 

Syromastes marginatus: Odalen (ipse). 

Pag. 4. 

Terapha hyoscyami: Sarpsborg (Grimsgaard); Lillehammer, 

Ringebo og Odalen (ipse). 

Pag. 5. 

1. Lygæus egvestris L.: Søndmør (H. Strøm). 

Homalodema abietis: Søndmør (H. Strøm); alm. i Odalen (ipse). 

Pachymerus pini: Odalen (ipse); Sarpsborg (Grimsgaard). 

2. P. lynceus Fabr.: ny for Faunaen; fundet ved Sarpsborg 

Juli 1866 og Sept. 1876 (Grimsgaard). 

Pag. 6. 

P. agrestis, plebeius & erraticus: Alten (Staudinger & Wocke). 

Nysius thymi: Bosekop i Alten (Staudinger & Wocke); Sarps- 

borg (Grimsgaard). 

) Sarpsborg (Grimsgaard). 
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Page. 7. 

Nabis ferus. 

Pag. 8. 

Miris lævigatus. 

M. dolabratus: Søndmør (H. Strøm), 

Odalen (ipse). 

Phytocoris ulmi. 

Pag. 9. 

Deræocoris fulvomaculatus. 

Pag. 10. - 

D. bipunctatus: Ringebo og Fron 1877 (ipse). 

D. roseomaculatus, striatus (Søndmør: H. Strøm) & rugicollis: 

i Sarpsborg (Grimsgaard). 

Pag. 16 

Lygus pratensis & pabulinus: Sarpsborg (Grimsgaard). 

L. campestris: Søndmør (H. Strøm). 

Pag. 13. 

Poeciloscytes umifasciatus: Ringebo 1877 (ipse). 

Rhopalotomus ater med var. B Fall.: Sarpsborg (Grimsgaard). 

Pag. 14. 

— Stiphrosoma lemcocephala & Globiceps flavomaculatus: Sarpsborg 

(Grimsgaard). 

Pag. 21. : 

Salda saltatoria: Søndmør (H. Strøm); Bosekop i Alten (Stau- 

dinger & Wocke). 

Anthocoris nemorum: Sarpsborg (Grimsgaard). 

Pag. 22. 

Acanthia lectularia & Monanthia cardui: Sarpsborg (Grimsgaard). 

Anm, Sommerfelt nævner som fundet i Saltdalen en Acanthia atra; hvad for 

Sarpsborg (Grimsgaard). 

en Art hermed er ment, ser jeg mig ikke istand til at afgjøre. 

Pag. 93. 

Aradus lugubris: Sarpsborg (Grimsgaard); Alten (Staudinger 

& Wocke). 

5 Å. depressus Fabr.: fundet i Alten af Staudinger & Wocke. 
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Pag. 24. G 

Hydrometra rufoscutellatu: Odalen (ipse). 

H. lacustris: Sarpsborg (Grimsgaard). 

Nepa cinerea: Kristiania (Grimsgaard); Odalen (ipse). 

Notonecta glauca: Sarpsborg (Grimsgaard); Odalen (ipse). 

Pag. 25. 

N. lutea: Sarpsborg (Grimsgaard); Odalen (ipse). 

Corisa Geoffroyi & dentipes: NB.! Ifølge J. Sahlberg: ,Synop- 

sis Amphibicorisarum et Hydrocorisarum Fenniæ* (Sållsk. 

Pro Fauna et Flora Fenn. Förhandl. 1875) er C. Geoffroyt 

Leach og UC. dentipes Thoms. en og samme Art, medens den 

af Thomson i Opusc. Ent. 1. 28. 1 under Navnet UC. Geoffroyi 

(synonym med C. striata Fall.) beskrevne ikke er Leach's Art. 

C. Sahlbergii: Sarpsborg (Grimsgaard). 

(?) C. sodalis Dougl. & Scott.? (forte var. U. præuste Fieb.): 

Juli 1877 fandt jeg 1 et Vand ved Fokstuen paa Dovrefjeld 

et Explr. af en Corisa, der af Docent J. Sahlberg bestemtes 

som her anført. Indtil videre faar denne Art blive at anse 

for tvivlsom for vor Fauna, skjønt det er sandsynligt, at den 

vil findes. 

Pag. 26. 

Aphrophora almi: Sarpsborg (Grimsgaard). 

Pag. 27. 

Philænus spumarius: Søndmør (H. Strøm); Sarpsborg (Grims- 

gaard). Udbredt i en Mangfoldighed af Varieteter overalt. 

Pag. 28. 

4. Pholetæra rustiea Fall.: Sarpsborg 2den Juni 1867 39 (Grims- 

gaard); ny for Faunaen. 

5. P. histrionica Fall.: Sarpsborg 16de Aug. 1867 og l4de Aug. 

1874 IG (Grimsgaard); ny for Faunaen. 

Euacanthus interruptus: Søndmør (H. Strøm); Sarpsborg (Grims- — 

gaard). 

Pediopsis flavicollis: Søndmør (H. Strøm). 

6. Jassus fruticola Fall.: Sarpsborg 30te Juli 1866 og 27de 

Juli 1872 (Grimsgaard): ny for Faunaen. 
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Pag. 29. 

Pediopsis virescens: Sarpsborg (Grimsgaard). 

Pag. 30. 

Idtocerus populi: Søndmør (H. Strøm); Sarpsborg (Grimsgaard). 

 Pag. 38. 

Acocephalus bifusciutus: Sarpsborg (Grimsgaard). 

Pag. 41. 

Psylla nebulosa: NB.! Tilhører ikke Slægten Psylla, men der- 

imod Aphalara p. 43; bliver saaledes at opføre som No. 5 

af vore Aphalara-Arter. 

Pag. 50. 

7: 

DP 

10. 

FLL. 

12. 

Chermes abietis L.: begge Former, eller muligens Arter, — 

coccineus Ratz. (strobilobius Kaltb.) og viridis Ratz. — fore- 

komme hyppig overalt i det søndenfjeldske paa yngre van- 

trevne, af Havnefæ forbidte eller paa anden Maade i Væxten 

tilbagesatte Granbusker, hvorpaa de frembringe de bekjendte 

- ,Granæbler*. 0. coccineus er den i størst Mængde optræ- 

dende Form. 

C. laricis: Odalen og Aas ved Drøbak paa Larix (ipse). 

Heliothrips hæmorrhoidalis Bouché: paa forskjellige Planter 

i Tøiens Drivhuse. Indført Art. 

Aspidiotus populi Bouché: særdeles hyppig paa Stammer 

og Grene af Populus tremula, fornemmelig yngre Trær, saa- 

vel i Kristiania Omegn som i Odalen, Gudbrandsdalen og 

vistnok saagodtsom overalt. 

A. salieis Bouché: alm. paa forskjellige Salixarter 1 Kristi- 

ania Omegn. — Paa Alnus incana findes en anden Art, der 

muligens tør være identisk med Å. tiliæ Bouché. 

Å. rosæ: forekommer ogsaa alm. paa vildtvoxende Rosaarter i 

Kristiania Omegn o. fl. Steder. 

Coceus adonidum L.: paa forskjellige Planter i Tøiens Driv- 

huse. Indført. 

Aleurodes vaporariorum Westw.: forekommer undertiden i 

stor Mængde paa Myrte og forskjellige andre Potteplanter 

baade i Tøiens Drivhuse og andre Steder. Indført. 
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Orthoptera. 
Pap155! 

Blatta germanica: forekommer ogsaa i Odalen i Mængde i 

Husene paa et Par Steder. (B. lappomica, der er udbredt 

over det hele Land, nævnes af H. Strøm fra Søndmør, lige- 

som den af Overretssagfører Grimsgaard er taget ved Sarps- 

borg). 

Periplaneta americana er af Grimsgaard taget i Sarpsborg, og 

P. orientalis nævnes af H. Strøm som meget hyppig og. 

skadelig i Bergen. 

Pag. 56. 

Forficula auricularia: Søndmør (H. Strøm); Sarpsborg (Grims- 

gaard); Odalen og Jeløen (ipse). — F. minor: Sarpsborg 

(Grimsgaard). 

Gryllus domesticus: Sarpsborg (Grimsgaard); Odalen (ipse). 

Decticus verrucivorus: Sarpsborg (Grimsgaard); Odalen (ipse). 

Pag. 57. 

D. brachypterus: Sarpsborg (Grimsgaard). 

Locusta viridissima: Sarpsborg (Grimsgaard); Odalen (ipse). 

Gomphocerus grossus: Sarpsborg (Grimsgaard). 

G. viridulus: Laurgaard i Sel (ipse). 

Pag. 58. 

1. G. rufipes Zett.: Et Explr. (3) ved Sarpsborg 2den Sep- 

tember 1868 (Grimsgaard); ny for Faunaen. 

Pag. 59. | 

Oedipoda coerulescens: fundet to Gange ved Sarpsborg af Over- 

retssagfører Grimsgaard, lste August 1868 (9) og 2den Au- 

gust 1871 (%), paa samme Lokalitet, nemlig Hornæskilen i 

Ullerød, Annex til Skeberg. Af mig er den fundet ved Risør 

i August 1874. 

Tetrix bipunctata: Søndmør (H. Strøm), Lillehammer (ipse). 

Pag. 60. 

T. ephippium: Lillehammer (ipse). 
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Ad Fasciculum I. 

Coleoptera. 
Pag. 76. 

Cicindela campestris: Søndmør (H. Strøm); Trondhjem og Orke- 

dalen (Storm); Hindal ved Stavanger, samt Asker (Helliesen); 

Odalen, Ringebo og Fron (ipse). 

Pag. 77. 

C. hybrida: Hougsund i Eker Juni 1877 (Helliesen). 

Proerustes coriaceus: Leangen i Asker Juli 1877 (Helliesen); 

Lysaker ved Kristiania og Brevik (Cand. min. Minster); 

Søndmør (H. Strøm). Hiteren, Orkedalen o. fl. St. omkr. 

Trondhjem (Storm). 

Carabus catenulatus: fundet ved Bosekop i Alten af Staudinger 

& Wocke 1860; af mig i Odalen og paa Ringebofjeldene. 

Temmelig hyppig ved Langvik paa Ladegaardsøen (Minster). 

Frøjen og Trondbjem (Storm). 

C. violaceus: Søndmør (H. Strøm); Saltdalen (Sommerfelt); 

Hammerfest (ipse); Trondhjem, Orkedalen, Hiteren etc. alm. 

(Storm). 

Pag. 78. 

OC. glabratus: Fredrikshald og Frognersæteren ved Kristiania 

(Helliesen); Bosekop (Staudinger & Wocke). Baade Hoved- 

formen og var. rufino fundet i Sydvaranger af Sognepræst 

Sandberg. Garten, Hiteren og Trondhjem (Storm). 

OC. convexus: af bot. Gartner Moe fundet ved Drammen, paa 

Modum og i Ringerike, af Stud. Helliesen i Asker, samt af 

mig i Odalen. | 

C. arvensis: Grefsenaas og Sarabraaten ved Kristiania (Moe); 

Hof i Soløer og Saude i Telemarken (Miinster); Odalen (ipse). 

C. nemoralis: 1 Explr. i Ilsviken ved Trondhjem (Storm). 

Pag. 79. 

C. hortensis: Søndmør (H. Strøm); Fredrikshald og Leangen i 

Asker (Helliesen); Brevik (Minster); alm. omkr. Trondhjem 

i Skovtrakter, samt paa Garten, Hiteren o. fl. St. (Storm). 
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C. cancellatus og gramulatus var begge ifølge Gartner Moe al- — 

mindelige omkring Kristiania indtil 1840, da de pludselig 
forsvandt; først for nogle faa Aar siden har deigjen begyndt — 

at vise sig. Begge ere af mig fundne i Odalen; C. cancel- 

latus desuden fundet af Helliesen ved Bogstad nærved Kri- 

stiania og granulatus ved Fredrikshald. 

GC. clathratus: skal ifølge Gartner Kolbjørnsen ikke være sjelden 

ved Fredrikshald (Moe). 

C. nitens: var. rufino fundet i Sydvaranger af Sognepræst Sand- 

berg. Hovedarten mange Steder: Hovlandsfjeld og Modum 

(Moe), Fredrikshald (Helliesen), Røraas (Minster), Odalen 

(ipse) etc. 

Pag. 80. 

Calosoma inqvisitor; et Explr. fundet ved Næs Værk 1875 (ifølge 

Schneider). 

Qychrus rostratus: Brevik (Minster); Søndmør (= Car. cepha- 

lotes H. Strøm); Garten, Rissen og Gjedestranden ved Trond- 

hjem (Storm). 

Leistus ferrugineus: Søndmør (H. Strøm); Saltdalen (Sommer- 

felt); Hammerfest 1878 (ipse); Trondhjem (Storm). 

L. rufescens: fundet ved Bosekop af Staudinger & Wocke, i 

Stadsbygden ved Trondhjem af Konservator Storm, ved Loenelv 

i Aker af Cand. min. Minster, samt ved Hesthaga i Asker 

af Stud. real. Helliesen. 

Pelophila borealis: fundet ved Røraas og Mjøsvand 1877 af 

Cand. min. Minster, samt ved Bjerkeng i Maalselvdalen Juli 

1877 af Konserv. Schneider. Temmelig hyppig ved Vinger- 

sjøen ved Kongsvinger 1878 (Miinster, Helliesen); Hamar 

(Helliesen). 

Nebria livida: et Explr. fundet ved Øieren under Sagflis af 

Gartner Moe. Hougsund i Eker 2den Juni 1878 i Mængde, 

netop udklækkede Individer (Minster, Helliesen). 

N. brevicollis: almindelig ved Stavanger (Helliesen) og paa 

Jæderen, hvorfra Gartner Moe har faaet den i Mængde. 

N. Gyllenhali med var. hyperborea Gyll. (rufino J. Sahlbg,, 
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Ny aretiea C. R. Sahlbg.): fundet alm. af Konservator Schneider 

og mig overalt i Finmarken 1878: Alten, Porsanger, Sydvar- 

anger, Vadsø, Hammerfest, Tromsø etc. — Varieteten ogsaa 

fundet ved Bosekop af Staudinger & Wocke. Hovedformen 

desuden langs Nidelven ved Trondhjem hyppig (Storm); ved 

Hougsund i Eker (Miinster) og Vikersund paa Modum 

(Helliesen). 

Notiophilus aqvaticus: Søndmør (H. Strøm); Alten (Staud. & 

Wocke): alm. overalt i Finmarken (Schneider & ipse). Fred- 

rikshald (Helliesen). 

Pag. 82. 

N. biguttatus: Fredrikshald og Asker (Helliesen); Hiteren, Orke- 

dalen og Trondhjem (Storm). 

Loricera pilicormis: fundet ved Bosekop af Staudinger & Wocke. 

Brevik (Miinster); Hiteren og Trondhjem (Storm); Hamar, 

Vikersund paa Modum og ved Vingersjøen ved Kongsvinger 

(Helliesen). 

Clivina fossor: Trondhjem og Hiteren (Storm), Hamar, Kongsvin- 

ger og Asker (Helliesen), Odalen (ipse). 

Pag. 83. 

1. Dyschirius politus Dej.: fundet ved. Dammen i Tøienhaven 

sammen med D. æneus af Cand. min. Miinster; ny for Faunaen. 

D. gibbus: ikke sjelden paa Tromsøen (Schneider). 

Elaphrus uliginosus: maa vistnok kaldes sjelden omkring Kri- 

stiania; Modum (Moe). 

E. cupreus: Alten (Staud. & Wocke, ipse); Trondhjem (Storm): 

Klævand paa Andenæs August 1877 (Schneider); Asker, 

Juvaren paa Ringerike (Helliesen), Kongsvinger (Miinster), 

Hougsund (Helliesen & Minster). — Var. arctteus Schønh.: 

et Explr. i Alten sammen med Hovedformen (Staud. & Wocke). 

 Pag. 84. 

| E. riparius: fundet i Alten (Staud. & Wocke, ipse), ved Moen 
| i Maalselvdalen (Schneider), samt Colmi Javre i Sydvaranger 

| (Sandberg). Asker (Helliesen). Søndmør (H. Strøm). Trond- 

hjem (Storm). 
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 Blethisa multipunctata: meget hyppig ved Lillestrømmen langs 

Lerelven under Stene (Moe); Tromsø (Schneider); Hamar 

(Helliesen); Brevik og Saude (Miinster); Odalen (ipse). 

Bembidium. pallipes: ikke sjelden i Saude i Telemarken, samt 

ved Hougsund (Minster); sammen med B. flavipes og velox 

ved Vikersund paa Modum og langs Beinaelven opover paa 

Sandbredderne (Moe). 

Pag. 85. , 

B. velox: i Mængde ved Hougsund og Kongsvinger (Minster 

& Helliesen). : 

2. B. paludosum Panz.: et Explr. ved Kongsvinger sammen med 

velox og argenteolum (Minster); ny for Faunaen. 

3. B. lapponicum Thoms.: ny for Faunaen; fundet i stor Mængde 

ved Moen paa Maalselvens sandige Bred Juli 1877 af Kon- 

serv. Schneider. 

4, B. pallidipenne Ill.: Listerland (Collett); ny for Faunaen. 

B. bipunctatum: fundet i Alten (Staud. & Wocke), ved Tromsø 

(Schneider & ipse), samt ved Tinsand ved Hitterdalsvand, 

Saude, Røraas etc. alm. (Minster). — Var. mvale Heer i 

Alten sammen med Hovedformen (Staud. & Wocke). 

B. dentellum: fundet ved Østensjø i Aker, samt ved Brevik og 

Kongsvinger hyppig (Minster). 

B. ustulatum: alm. ved Kongsvinger og Hougsund (Miinster). 

Pag. 86. 

B. obliqvum: Asker (Helliesen); Hougsund og Kongsvinger 

(Minster). 

B. Felmanni er fundet i Mængde ved Røraas, olivaceum ved 

Hougsund, Kongsvinger og i Saude, og rufipes i Saude af 

Cand. min. Minster, — den sidste desuden i Sandviken ved 

Kristiania og ved Bergen (Schneider). 

B. Andreæ: Trondhjem alm. (Storm). Paa Malmøen ved Kri- 

stiania meget hyppig i Klipperevnerne (Moe). 

Pag. 87. 

5. B. distinguendum Duval: af denne for Faunaen nye Art fandt 

jeg et Par Explr. i Alten Juni 1878. 

å 
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B. Bruzxellense: temmelig hyppig paa Tromsøen og ved Moen 

i Maalselvdalen (Schneider). 

B. saxatile: Hiteren og B. celere: Trondhjem (Storm). 

B. lunatum: Kongsvinger lste Juli 1878 (Minster). 

Pag. 88. 

B. pusillum og assimile: ikke sjeldne omkring Kristiania (Moe). 

Den førstnævnte ogsaa fundet af Cand. min. Miinster flere 

Steder i Omegnen. 

B. 4 maculatum: Trondhjem (Storm). 

B. gilvipes: Tøien (Minster) og ved Frogner (Helliesen). 

B. articulatum: Bygdø, Doris: Østensjø og biguttatum: Asker 

(Heiliesen). 

6. B. nanum Gyll: fundet hist og her omkring Kristiania under 

Bark i Barskovene ikke sjelden af Gartner Moe, samt ved. 

Tøien af Cand. min. Miinster; ny for Faunaen. 

Pag. 89. 

7. Trechus micros Hbst.: et Explr. fundet ved Bellevue ved 

Siden af Tøien af Cand. min. Minster; ny for Faunaen. 

8. T. diseus Fabr.: fundet ved Kværner og Bryn under Stene 

ved Loenelv af Minster; ny for Faunaen. 

T. paludosus er fundet i Orkedalen og ved Trondhjem (Storm), 

samt ved Brevik og Røraas (Minster), T. 4 striatus ved 

Brevik (Miinster) og Hesthaga i Asker (Helliesen), T. secalis 

ved Kongsvinger og i Asker (Helliesen), Orkedalen og Trond- 

hjem (Storm). 

Pag. 90. 

Patrobus excavatus: Garten og Trondhjem alm. (Storm); Asker 

og Hindal ved Stavanger (Helliesen). 

P. clavipes: bør ifølge J. Sahlberg betragtes kun som en 

Varietet af P. 2xcavatus (var. b J. Sahlbg.), da Mellemformer 

mellem begge forekomme i Finland (Enum. Col. Carniv. 

Fenn. 1873 p. 90—91). Af Dr. G. W. Schneider (Stett. ent. 

Zeit. 1862 p. 327) anføres P. excavatus som fundet temmelig 

hyppig paa Tromsøen af Staud. & Wocke. Ifølge Konservator 

J. Sp. Schneider paa Tromsø findes dog ikke Hovedarten 
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der, men kun clavipes, som ogsaajeg i afvigte Sommer fandt 

saavel her som flere Steder i Finmarken, hvor den synes 

at være udbredt overalt. Desuden er den af Schneider fundet 

i Arnevaagen ved Bergen og af mig paa Ringebofjeldene 1877. 
P. rubripennis: er ifølge J. Sahlberg kun Rufino- Varieteten af 

P. septentrionis Dej. (picicornis Zett.), der forekommer sam- 

men med clavipes alm. i Finmarken baade med sorte og 

rødbrune Vingedækker. Af mig er Formen rubripenmis des- 

uden i 1877 fundet paa Ringebofjeldene ovenfor Birkegrænd- 

sen sammen med clavipes, samt paa Dovre. 

Pag. 91. 

Broscus cephalotes: fundet ved Hougsund (Minster & Helliesen), 

samt ved Kongsvinger (Helliesen). 

Anm, Af Brachinus crepitans IL har Gartner Moe opgivet at have fundet tørre 

Levninger ved Vikerfos paa Modum sammen med Pelophila borealis. 

Senere Undersøgelser maa afgjøre, hvorvidt denne Art virkelig tilhører 

vor Fauna. 

Lebia eyanocephala: ialm. sjelden; dog enkelte Steder, f. Ex. 

Modum og Eker, at træffe i Mængde i Fnokken af afblom- 

strede Composister: Sonchus, Circium, Carduus, Hieracium 

m. fl. (Moe). Saude i Telemarken under Stene paa en Skov- 

rydning (Minster). Hesthaga i Asker (Helliesen). Odalen (ipse). 

L. chlorocephala: Asker (Helliesen). 

L. erux minor: paa meget tørre og varme Steder, især blandt 

Nøddekrat; Modum og Ringerike (Moe): Saude (Miinster); 

Ladegaardsø, Asker, Hougsund og Vikersund (Helliesen). 

Cymindis angularis: fundet ved Vikersund paa Modum og paa 

Ladegaardsøen (Minster). 

Pag. 92. 

C. basalis: Hiteren (Storm). 

9. Dromius 4 notatus Panz.: fundet temmelig alm. paa Prindse- 

bjerget ved Tøien og flere Steder omkring Kristiania af 

Gartner Moe; ny for Faunaen. 

10. D. linearis 01.: et Explr. ved Tøien (Moe); ny for Faunaen. 

Arterne af denne Slægt findes navnlig i Vintermaanederne 
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November til April, under Barkskjæl paa Løv- og Bartræer, 

. hvor de overvintre; sjeldnere om Sommeren. 

D. marginellus: Ladegaardsøen (Miinster). 

Pag. 93. 

D. sigma & truncatellus: Asker (Helliesen). 

Feromia cuprea: fundet ved Tromsø af Staudinger & Wocke. 

Asker (Helliesen). Alm. overalt omkr. Trondhjem (Storm). 

F. lepida: Asker og Hougsund i Eker (Helliesen). Flere Ste- 

der omkr. Trondhjem (Storm). 
Pag. 94 

F. vernalis: Asker og Bygdø (Helliesen); af mig fundet i Aas- 

dalen mellem Ringebofjeldene. Træffes ifølge Gartner Moe 

undertiden om Vinteren i Tøveir paa Isen. ; 

F. nigra & leucophthalma: Fredrikshald, Asker og Hamar 

(Helliesen). Den sidstnævnte er ifølge H. Strøm alm. i 

Søndmør, og den førstnævnte if. V. Storm alm. omkring 

Trondhjem. 

F. mnigrita: var. rhaeticus Heer fundet paa Tromsø af Staud. 

& Wocke. Hovedformen alm. i Odalen, Fron o. fl. Steder 

(ipse); Fredrikshald, Asker, Kongsvinger, Hamar (Helliesen); 

Trondhjem og Hiteren alm. (Storm). 

F. anthracina: ifølge Gartner Moe ikke fundet ved Tøien, men 

ved Bækkelaget ved Kristiania, ikke almindelig. 
Pag. 95. 

F. erythropa (strenuus Pz.): fundet paa Dovrefjeld af Staud. 

& Wocke; Hamar (Helliesen). 

F. oblongo-punctata: Hiteren:og Trondhjem (Storan) 

Anm., I Stett. ent. Zeit. 1862 p. 328 opfører Dr. G. W. Schneider F. angustata 

Duft. som fundet af Staud. & Wocke, antagelig paa Dovrefjeld, i et 

enkelt Explr. Ifølge L. v. Heyden (s. St. 1866 p. 252) tilhører det 

omhandlede Explr. imidlertid Amara torrida og er saaledes udentvivl 

taget i Finmarken. 

11. F. borealis Zett. (vitrea Dej.): fundet ved Bosekop i Alten 

og ved Tromsø (Staud. & Wocke), samt ved Nordmo i 

Maalselvdalen (Schneider) og ved Røraas (Miinster). 
Vid,-Selsk. Forh. 1879. No, 3. 2 
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12. F. striola Fabr.: et Explr. ved Etterstad i vestre Aker (Moe) 

og ved Brevik i Mængde (Minster); ny for Faunaen. 

Amara aulica: Asker og Kongsvinger (Helliesen), Forvik i 

Helgeland (Collett). Laurgaard i Sell, Bjerkaker i Opdal, 

Odalen o. fl. St. ipse) Hiteren. Trondhjem, Orkedalen etc. 

(Storm) —=Findes ofte 1 Mængde i Fnokken af afblomstrede 

Composister ligesom Lebia cyanocephala (Moe). — 

Pag. 96. 

A. alpima: fundet ved Bosekop i Alten af Staud. & Wocke, 

samt foruden her af mig alm. i Porsanger og ved Vadsø 

i forskjellige Varieteter. 

A. torrida: særdeles hyppig paa Tromsøen (Schneider). . For- 

uden her fandt jeg den i afvigte Sommer saavel ved Bose- 

kop i Alten som ved Kistrand og Børselv i Porsanger. Syd- 

varanger (S.præst Sandberg). | 

A. fulva: Asker (Helliesen). 

A. apricaria: Alten (Staud. & Wocke). Alm. paa Tromsøen og 

i Maalselvdalen (Schneider). Forudeni Alten og paa Tromsø 

fandt jeg den i Sommer ogsaa ved Børselv i Porsanger og 

Elvenæs i Sydvaranger. Trondhjem, Hiteren etc. (Storm). 

Pag. 97. 

Å. consularis: Asker (Helliesen), Brevik (Minster). 

A. Qvenselii: fundet ved Bosekop af Staudinger & Wocke; — 

Tromsøen (Schneider & ipse); Røraas (Minster). 

13. A. patricia Duft.: fundet ved Hougsund (Minster & Hellie- 

sen) og i Asker (Helliesen); ny for Faunaen. 

Å. ingenua: Brevik (Miinster). Trondhjem (Storm). 

A. municipalis: Kristiania (Miinster). 

A. brunnea: et Explr. ved Bosekop i Alten Juni 1878 (ipse); 

Elvenæs i Sydvaranger (Schneider); Trondhjem (Storm). 

Å. prætermissa (rufocincta Th.): Kristiania, Brevik og Røraas 

(Minster); Alteidet og Sopnæs i Langfjord, Alten (Schneider); 

Ringebofjeldene 1877 (ipse). 

Å. bifrons: flere Explr. ved Laurgaard Juli 1877 (ipse); Hval- 

øerne (Helliesen); Tøien, Brevik og Røraas (Miinster). 
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14. A.interstitialis Dej.: ny for Faunaen; ikke sjelden paa Troms- 

øen, samt ved Bjerkeng i Maalselvdalen 1877 (Schneider). 

I 1878 fandt jeg den ligeledes paa Tromsøen. 

A. familiaris: i Mængde paa Jæderen (Moe); et enkelt Explr. 

ved Nymo i Maalselvdalen (Schneider); Ringebo, Laurgaard 

og Qdalen (ipse); Trondhjem og Orkedalen (Storm). 

Pag. 98. é 

A. tibialis: Ringebo 1877 (ipse). Kristiania og Røraas (Minster). 

15. A. eurta Dej.: fundet af Gartner Moe ved Tøien og af Min- 

ster i Bækkelaget; ny for Faunaen. 

Å. acuminata: Asker (Helliesen); Hiteren (Storm). 

A. vulgaris: Søndmør (H. Strøm); Saltdalen i Nordland (Som- 

merfelt); ved Laurgaard sammen med Å. communis (ipse); 

Trondhjem (Storm). 

Å. communis: alm. ved Trondhjem og i Orkedalen (Storm). 

Å. plebeja: flere Steder omkring Kristiania, samt ved Brevik 

(Minster). 

Pag. 99. 

Calathus micropterus: alm. omkr. Trondhjem (Storm); sjelden 

paa Tromsøen (Schneider); ikke sjelden i Sydvaranger (Sand- 

berg, Schneider & ipse). 

C. melanocephalus med var. nubigena: særdeles hyppig overalt 

i Finmarken (Schneider & ipse). Bosekop, Tromsø, Dovre 

(Staud. & Wocke). Hovedformen: Saltdalen (Sommerfelt). 

Søndmør (H. Strøm). Trondhjem overalt (Storm). 

C. fuscus: alm. paa Modum og Ringerike (Moe), samt i Asker 

(Helliesen); Almlien ved Trondhjem (Storm). 

C. fulvipes: alm. i Asker (Helliesen); sj. ved Trondhjem (Storm). 

C. cisteloides: Asker, Hvaløerne og Hindal ved Stavanger (Hel- 

liesen); Hiteren og sj. ved Trondhjem (Storm). 

Pag. 100. 

Anchomenus angusttcollis: Dovre (Staud. & Wocke); Odalen 

og Eidsvold (ipse); Hougsund og Kongsvinger (Minster); 

Juvaren paa Ringerike (Helliesen); hyppig langs Nidelven 

- ved Trondhjem (Storm). 
o* 
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Å. 6-punctatus: Saltdalen (Sommerfelt); Odalen (ipse); Ringe- 

rike (Helliesen). 

Å. parumpunectatus: Dovre (Staud. & Wocke); Asker (Helliesen); 

Ørlandet (Storm). 

Pag. 101. 

. emarginatus: fundet ved Lillestrømmen (Moe). 

. viduus: Asker (Helliesen). 

. versutus: Sjelden ved Næs Værk 1875 (Schneider). 

. dolens: alm. ved Kongsvinger (Miinster). 

. 4-punctatus: fundet i Saude i Telemarken (Minster) og 

ved Hamar (Helliesen). 

A. albipes: fundet hist og her op til Trondhjem af Gartner 

Moe ved Bredderne af Søen. Paa Kontraskjæret ved Kri- 

stiania (Helliesen). 

Pag. 102. 

A. gracilis: et enkelt Explr. ved Bjerkeng i Maalselvdalen Juli 

1877 (Schneider); Odalen (ipse). 

Å. fuliginosus: Saude i Telemarken (Miinster). 

Synuchus vivalis: ikke sjelden paa Stadsbygden ved Trond- 

hjem (Storm). 

16. Masoreus Wetterhalli Gyll.: fundet under Stene tæt ved Tøien 

af Gartner Moe; ny for Faunaen. 

maa mm 

Licinus depressus: Brevik (Miinster).  Forekommer altid paa 

tørre, varme Steder med Kalkbund; omkring Kristiania f. Ex. 

rundt Fæstningen, paa Sydsiden af Hovedøen, Ladegaards- 

øen o. fl. Steder, men kun enkeltvis. Paa Ekeberg er den 

dog af Schneider fundet paa selve Grundfjeldet. 

Pag. 103. 

Badister bipustulatus: hist og her i hele Aker, samt Ringerike, 

Lier og Modum (Moe); Asker og Ladegaardsøen (Helliesen). 

Chlænius nigricormis: paa fugtige Steder ved Bækkelaget, Lil- 

lestrømmen og langs Loenelv (Moe); Tinsand ved Hitter- 

dalsvandet, Hougsund og Kongsvinger (Minster); Hamar 

(Helliesen). 

Ophonus puncticollis & brevicollis: Asker (Helliesen). 

ee 
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Pag. 104. 

Harpalus ruficornis: sjelden omkring Trondhjem (Storm). 

17. H. griseus Panz.: fundet ved Hesthaga i Asker August 1877 

(Helliesen); ny for Faunaen. 

18. H. calceatus Duft.: Leangen i Asker 1877 (Helliesen); ny for 

Faunaen. 

H. æneus: Saltdalen (Sommerfelt); Dovre (Staud. & Wocke); 

Hvaløerne, Hougsund og Asker Eelesog Hiteren, Trond- 

hjem etc. alm. (Storm). 

H. rubripes: fandtes ifølge Schneider i me 1875 i be- 

tydelig Mængde under Stene paa St. Hanshougen ved Kri- 

stiania, men var Aaret efter aldeles forsvundet. Brevik 

(Miinster), Asker (Helliesen). 

H. latus: alm. i Søndmør (H. Strøm); Bosekop og Tromsø 

(Staud. & Wocke); Asker (Helliesen); Hiteren, Trondhjem 

etc. (Storm). 

H. luteicornis: fundet paa Tromsø af Schneider tilligemed H. 

seriepunctatus; sidstnævnte ogsaa fundet af Minster i Saude 

i Telemarken og ved Brevik. Begge to i Asker (Helliesen). 

19. H. fuliginosus Duft. (nigritarsis Thoms.): fundet ved Kri- 

stiania (Miinster); ny for Faunaen. | 

20. H. discoideus Fabr.: Kristiania, Tøien, Brevik (Miinster); Hest- 

haga i Asker (Helliesen); ny for Faunaen. 

Pag. 105. 

H. tardus: Hougsund og Asker (Helliesen). 

21. H. servus Duft.: fundet ved Kristiania af Gartner Moe; ny for 

Faunaen. 

Bradycellus pubescens: hist og her hyppig ved Kysten; Sand- 

viken, Tydskestranden og Malmøen (Miinster). 

B. placidus: Bosekop (Staud. & Wocke); Kristiania og Eker 

ved Krekling Jernbanestation (Minster). 

Pag. 106. 
Acupalpus similis: forekommer ifølge Gartner Moe ikke paa 

dyrket Mark ligesom Å. collaris, men helst paa tørre Lyng- 
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marker, f. Ex. paa Egeberg, og er her ikke saa sjelden. 

Ved Bergen sjelden (Schneider). Asker (Helliesen). 

- Stenelophus meridianus: Asker (Helliesen). 

? Haliplus fluviatilis: Trondhjem (Storm: impressus Gyll.). 

Pag. 107. | 

H. fulvus: Saude (Minster). — Var. € J. Sahlbg. (lapponum 

Thoms.) fundet alm. af Schneider i Fjeldfrøskelven ved Bjerk- 

eng i Maalselvdalen Juli 1877 og 1878. 

Hyphydrus ferrugineus: talrig i Østensjøvandet i østre Aker 

Juni 1877 (Collett); Asker ved Haga August 1877 (Helliesen). 

Hygrotus inæqvalis: Frogner ved Kristiania og Asker (Hel- 

liesen). 

Pag. 108. 

H. reticulatus: Asker (Helliesen); Tøien, Østensjøvandet og 

Kongsvinger (Minster). 

22. H. 5 lineatus Zett.: Bergen (Schneider); ny for Faunaen. 

Coelambus picipes: fundet ved Brevik og Tøien (Minster). 

OC. 9lineatus: Listerland (Collett). 

Pag. 109. 

Hydroporus alpinus: meget alm. i Saude, Telemarken (Minster). 

H. depressus: Saude sammen med foregaaende (Miinster); i 

Mjøsen ved Hamar (Helliesen). 

23. H. latus Steph. (ovatus Sturm.). Af denne for Skandinaviens 

Fauna nye Art fandt Cand. min. Minster flere Exemplarer 

i Saude i Telemarken 1877. 

H. lapponim Gyll.: Høvringfjeld ved Laurgaard 1877 og Ki- 

strand i Porsanger 1878 (ipse). 

H. hyperboreus: Asker (Helliesen). 

H. griseostriatus: Ringebofjeldene og Dovre 1877 og Kistrand 

i Porsanger 1878; var. rufino saavel paa Dovre som ved 

Kistrand sammen med Hovedformen (ipse). 

Pag. 110. 

H. rufifrons: Tøien (Miinster). 

H. erythrocephalus: Abildsøvandet (Moe); Ringebofjeldene 1877 
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(ipse); Ringerike (Helliesen); Tøien, Østensjøvandet og Kongs- 

vinger (Minster). 

HH. planus: Brevik og Hougsund (Minster); særdeles hyppig 

i Østensjøvandet og flere Søer omkring Kristiania. Asker 

(Helliesen); Trondhjem (Storm). 

24. H. subalpinus Thoms.: Høvringfjeld ved Laurgaard og ved 

Fokstuen paa Dovre 1877 (ipse). 

H. migrita: Tøien og Brevik (Minster). 

25. H. melanarius Sturm: Hammerfest og Bosekop i Alten 1878 

(ipse); ny for Faunaen. 

26. H. memnonius Nic.: Brevik 1878 (Minster); ny for Faunaen. 

27. H. obseurus Sturm: ved Kongsvinger i Damme i Skoven 

(Miinster); ny for Faunaen. 

28. H. geniculatus Th.: Røraas (Minster); ny for Faunaen. 

H. melanocephalus: Røraas 1877 (Minster); Ringebofjeldene, 

Høvringfjeld og Dovre 1877, Alten og Kistrand 1878 alm. 

(ipse). 

29. H. glabriuseulus (Sahlbg.) Aubé: Fokstuen paa Dovrefjeld 1877 

(ipse). 

Pag. 111. 
H. tristis: Fokstuen paa Dovre 1877, Hammerfest 1878 alm. 

(ipse). 

30. H. elongatulus Sturm: ved Kristiania (Miinster); ny for Faunaen. 

H. palustris: Tromsø og Andenæs 1877 (Schneider); Asker 

(Helliesen); Trondhjem (Storm). 

31. HM. vittula Er.: Tøien (Miinster); ny for Faunaen. 

32. H. striola Gyll.: Porsanger Juli 1878 (ipse); ny for Faunaen. 

H. umbrosus: Asker (Helliesen). 

H, lineatus: Brevik (Minster). 

Noterus crassicormis: Østensjøvandet (Miinster). 

33. N. sparsus Marsh.: fundet i en Dam ved Kapellet paa Lade- 

gaardsøen (Miinster); ny for Faunaen. 

Laccophilus hyalimus: fundet i Abildsøvandet i østre Aker af 

Gartner Moe og Cand. min. Miinster; if. sidstnævnte ogsaa 

alm. ved Brevik. 
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Påag: 112. 

L. minutus: Brevik og Østensjø (Minster). 

Acilius sulcatus: Trondhjem (Storm); Bergen (Schneider); q 

Odalen (ipse); Fredrikshald, Asker og Hamar (Helliesen); 

gaar ifølge Moe over Birkegrændsen paa Fjeldene. Sønd- 

mør (H. Strøm: sub nomine Dyt. marginalis). 

A. canaliculatus: forekommer periodisk, enkelte Aar alm. om- 

kring Kristiania (Moe); Hamar (Helliesen). 

Dytiscus latissimus; ifølge Gartner Moe fundet i Odalen af 

Kapt. Bang, samt ved Bergsø paa Modum. Stipendiat Col- 

lett fandt den i September 1878 i Hærsjøen paa Romerike, 

hvor den syntes at være temmelig almindelig. Fredrikshald — 

(Helliesen). 

Macrodytes marginalis: Saltdalen (Sommerfelt); Brevik (Min- 

ster); Fredrikshald og Asker (Helliesen); Trondhjem (Storm); 

Odalen (ipse); gaar op til Grangrændsen. 

Pag. 113. 

M. lapponicus: Ringebofjeldene 1877 (ipse); Throndenæs 1877 

og paa Tromsøen 1878 alm. (Schneider). 

Cymatopterus fuscus: Odalen (ipse); findes i hele Aker saavel 

som UO. striatus, men begge sparsomt (Moe). 

C. striatus: i Mængde ved Tydskestranden (Minster): Hamar 

(Helliesen); Orkedalen (Storm). 

C. dolabratus: ikke sjelden paa Dovrefjeld (Moe). 

C. Payculli: alm. i Altenelv (Staud. & Wocke); Dovrefjeld 1877, 

Kistrand i Porsanger og Rise i Opdal 1878 (ipse). Hamar 

og Frogner ved Kristiania (Helliesen); sammen med C. 

striatus ved Tydskestranden (Minster). 

Ilybius uliginosus: fundet ikke sjelden paa Fjeldet Skaadda- 

vara ved Bosekop af Staud. & Wocke; Ringebo 1877 (ipse); 

Asker (Helliesen). 

Pag. 114. 

I. ater: 1877 særdeles alm. ved Tøien og i Østensjøvandet 

(Miinster). 

I. crassus: Grimelund i vestre Aker 1875 og paa Gjederyggen 
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i Krydsherred 1876 omtr. 1500” høit (Schneider); Ringebo- 

fjeldene 1877 (ipse). 

34. I. subæneus Er.: Ringebofjeldene 1877 (ipse); Østensjøvandet, 

Ladegaardsøen og Kongsvinger (Minster). 

I guttiger: Kistrand i Porsanger 1877 (ipse); Ladegaardsøen 

(Miinster); Hamar og Asker (Helliesen); Orkedalen (Storm). 

- 1. angustior: Kistrand sammen med foregaaende (ipse); Røraas 

(Minster); Hamar (Helliesen). 

I fenestratus: temmelig alm. paa Hovlandsfjeld (Moe). 

35. Colymbetes Grapei Gyll.: fundet paa Hovlandsfjeld af Gartner 

Moe; ny for Faunaen. 

Rantus notatus: Brevik, samt ved Tydskestranden i Mængde 

(Minster); Asker (Helliesen). 

Pag. 115. 
R. bistriatus: Høvringfjeld ved Laurgaard 1877 (ipse); Brevik 

og Kongsvinger (Miinster). | 

R. collaris: meget alm. ved Brevik, samt ved Kongsvinger 

(Miinster); Asker (Helliesen). 

Agabus serricormis: Kongsvold paa Dovre 1877 (ipse). 

Platambus maculatus: Frogner ved Kristiania (Minster & Hel- 

liesen); Fjeldfrøskelv ved Bjerkeng i Maalselvdalen Septbr. 

1877 (Schneider); paa Høvringfjeldet og i Govelidvandet ved 

Kongsvold paa Dovrefjeld alm. 1877 (ipse). 

Pag. 116. 
Eriglenus femoralis: Hovlandsfjeld (Moe); Røraas (Minster). 

Gaurodytes arcticus : Røraas (Minster); alm. paa Ringebofjeldene 

og ved Fokstuen paa Dovre 1877 (ipse); Tromsø (Schneider). 

G. Sturmii: Hovlandsfjeld (Moe); Brevik og Østensjø (Minster); 

Tøien og Haga i Asker (Helliesen). | 

36. G. Zetterstedti Thoms.: ny for Faunaen; et enkelt Explr. ved 

Kistrand i Porsanger 1878 (ipse). 

37. G. bipunctatus Fb.: Brevik (Miinster); ny for Faunaen. 

38. G. elongatus Gyll.: ved Fokstuen paa Dovre sammen med G. 

congener 1877 (ipse). 

G. paludosus: Hovlandsfjeld (Moe). 
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G. confimis: Fokstuen 1877 og Bosekop i Alten 1878 (ipse). — 

Fra Forstmester Barth har jeg modtaget et Explr., taget i j 

Gudbrandsdalen. 

Pas: 

39. G. Thomsoni J. Sahlbg.: ny for Faunaen; flere Explr. ved 

Kistrand i Porsanger 1878 (ipse). 

G. congener: Røraas, Kongsvinger, Brevik (Miinster); Asker 

(Helliesen); Orkedalen og Trondhjem (Storm); ikke sjelden 

i Søerne paa Skaaddavara i Alten (Staud. & Wocke); Tromsø 

(Schneider); i 1877 fandt jeg den hyppig saavel paa Ringebo- . 

og Høvringfjeldet som paa Dovre, og i 1878 baade i Alten, 

Porsanger og ved Hammerfest. Sydvaranger (Sandberg). No- 

gen skarp Grændse mellem Hovedformen og var. c J. Sahlbg. 

(lappomieus Th.) lader sig ikke trække. 

G. coriaceus: Hammerfest Juli 1878 (ipse). 

G. chalconotus: ikke sjelden i Altenelv (Staud. & Wocke) ?; 

Asker (Helliesen). 

40. G. Erichsoni Har. (nigroæneus Er.,, Thoms.): ved Kristiania 

(Miinster); ny for Faunaen. 

G. guttatus: Hovlandsfjeld (Moe); Saude og Hougsund (Min- 

ster); Ringebofjeldene, Høvringfjeld, Fokstuen og Kongsvold 

paa Dovre 1877 (ipse); Tromsø 1878 (Schneider); Fredriks- 

hald (Helliesen). 

41. G. Wasastjernæ Sahlbg. (Haeffneri Th.): fundet af mig 1877 

i Aasdalen mellem Ringebofjeldene og ved Fokstuen paa 

Dovre. 

42. G. biguttulus Thoms.: ny for Faunaen; fundet i Saude i Tele- 

marken af Cand. min. Miinster. 

G. tarsatus: Kristiania (Minster). 

G. alpestris: alm. paa Hovlandsfjeld (Moe); Høvringfjeld og 

Dovre alm. 1877, og i 1878 ved Kistrand i Porsanger (ipse). 

Sydvaranger (Sandberg). Fundet ikke sjelden i Altendalen 

af Staud. & Wocke (= Agabus Solier: Aubé). Rufino-Varie- 

teten talrig i et Kjern paa Fjeldet Gjederyggen ved Jerkin 

paa Dovre 1877 (ipse). 
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Pag. 118. 

G. bipustulatus: alm. omkring Bergen (Schneider); Orkeda- 

len og Trondhjem (Storm); Høvringfjeld 1877 (ipse); alm. 

ved Brevik (Minster. — Lader sig neppe skarpt adskille 

fra foregaaende, der af. Sharp i Skotland vistnok med Rette 

ansees for Fjeldformen af bipustulatus. 

43. G. subtilis Er.: Fokstuen paa Dovre 1877 (ipse). 

Limmebius papposus: Asker (Helliesen). 

44. Hydræna gracilis Germ.: fundet ved Abildsø i Aker af Gart- 

ner Moe; ny for Faunaen. 

Pag. 119. 
45. Helophorus Gyllenhalii J. Sahlbg. (fennicus Gyll.): fundet af 

Schneider og mig ved Vadsø 1878, samt af Schneider ogsaa 

ved Vardø; ny for Faunaen. 

H. aqvaticus: alm. i Søndmør (H. Strøm); Trondhjem (Storm). 

46. H. æqvalis Th.; Brevik (Minster); ny for Faunaen. 

 Pag. 120. 

H. granularis: Tromsø (Schneider). 

H. æneipennis: Tromsø 1878 (Schneider & ipse). 

H. glacialis Villa (nivalis Th.): Kraakenæs i Strandebarm Aug. 

1870 (Schneider); Tromsø (Schneider & ipse) og Kistrand i 

Porsanger 1878 (ipse). 

Berosus luridus: Ringerike (Helliesen). 

Anchialus spinosus: Næsodden (Moe); i Mængde i en Dam 

ved Tydskestranden Juli 1878 (Minster). 

Pag. 121. 

47. Hydrochares caraboides L.: ifølge Gartner Moe fundet af 

Dr. Thome i Søen Juvaren ved Nordrehoug Kirke; ny for 

Faunaen. 

Hydrobius fuscipes: fundet i Alten af Staud. & Wocke; Fredriks- 

hald (Helliesen); Søndmør (= Scarabæus aqvaticus H. Strøm). 

Pag. 123. 

Sphæridium scarabæoides, bipustulatum og marginatum: Asker 

(Helliesen). Førstnævnte ogsaa paa Hiteren og omkr. Trond- 

hjem (Storm). 
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48.. Cereyon lugubre Pk.: fundet af Gartner Moe ikke sjelden paa — 

fugtige Steder hist og her i Aker; ny for Faunaen. 

C. hæmorrhoum: hyppig i Aasdalen mellem Ringebofjeldene — 

1877 (ipse). 

Pag. 124. 

C. hæmorrhoidale: Bosekop i Alten 1878 sammen med C. 

melanocephalum (ipse); Garten (Storm). 

C. melanocephalum: Bosekop, Tromsø og Dovre 1860 (Staud. 

& Wocke); alm.i Tromsdalen og paa Tromsøen 1877 (Schnei- 

der); Aasdalen og Dovre 1877 (ipse); Trondhjem sammen 

med UC. qvisqvilium og unipunctatum (Storm). 

Pag. 125. 

Cyrtopleurum atomarium: Norheimsund i Hardanger Juli 1874 

(Schneider). Bosekop Juni 1878 (ipse). Asker (Helliesen). 

Gyrinus natator L.: Søndmør (H. Strøm); temmelig hyppig i 

Søerne paa Skaaddavara i Alten 1860 (Staud. & Wocke); 

Fredrikshald og Asker (Helliesen). 

G. marinus: Fredrikshald (Helliesen); Nysæterkjernet paa Rin- 

gebofjeldene 1877 (ipse). 

Pag. 196. 

49. Heterocerus fusculus Kiesenw.: fundet ved Tøien af Gartner 

Moe; ny for Faunaen. 

50. Elmis Volkmari Pz.: fundet ved Loenelven i Gamlebyen ved 

Kværner af Gartner Moe og Cand. min. Miinster; ny for 

Faunaen. 

51. Limnius troglodytes Gyll.: fundet paa samme Lokaliteter som 

foregaaende af Moe og Miinster; ny for Faunaen. 

Pag. 1927. 

Creophilus maxillosus. Udbredt overalt: Søndmør (H. Strøm); 

Saltdalen (Sommerfelt): Karasjok (Collett); Sydvaranger 

(Sandberg); Tromsø (Schneider); Trondhjem, Garten og 

Hiteren (Storm); Ringerike og Asker (Helliesen); Odalen 

og Ringebo (ipse). — NB.! Den af Siebke opstillede var. c.: 

,Diger nitida, pube cinerea omnino detrita*, hvilken Kon- 

servator Storm ogsaa omtaler fra Trondhjem, er kun af- 
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slidte Individer af den sædvanlige Form og kan selvfølgelig 

ikke betragtes som nogen Varietet. 

Schizochilus murmus: Saltdalen (Sommerfelt); Sydvaranger 

(Sandberg); Fredrikshald og Asker (Helliesen); Orkedalen 

og Trondhjem (Storm). 

S. nebulosus: Brevik (Miinster); Fredrikshald (Helliesen). 

Pag. 128. 

Trichoderma pubescens: Fredrikshald (Helliesen); Røraas (Miin- 

ster); Trondhjem og Hiteren (Storm). 

Platydracus fulvipes: Brevik (Minster). 

52. P. latebricola Grav.: Kristiania (Miinster); ny for Faunaen. 

Staphylinus erythropterus: Finmarken (Staud. & Wocke); Laur- 

gaard (ipse); Søndmør (H. Strøm); Trondhjem, Orkedalen, 

Hiteren etc. (Storm). 

S. cæsarius: alm. i Odalen; Fron 1877 (ipse); Rissen (Storm). 

Pag. 129. 

Ocypus fuscatus: Dovre (Staud. & Wocke); Hiteren (Storm); 

Ringebo og Fron 1877 (ipse); Fredrikshald og Bygdø 

(Helliesen). 

O. picipennis: Hougsund og Asker (Helliesen); Saltdalen (Som- 

merfelt); Garten (Storm). 

0. cupreus: Hiteren (Storm). 

Anodus morto: sjelden ved Bergen (Schneider); Brevik alm. 

(Miinster). 

Pag. 130. 
Phlonthus æneus: Tromsø (Schneider); Hiteren, Trondhjem, 

Orkedalen etc. (Storm); fundet i Asker tilligemed P. splen- 

dens, mitidus, atratus, sangvinolentus, politus, opacus 0. fl. 

(Helliesen). 

Pag. 131. 

P. sordidus: Bosekop i Alten (Staud. & Wocke). 

P. cephalotes: alm. paa Tromsøen (Schneider). 

P. fimetarius: ikke sjelden i Aker (Moe); sjelden ved Bergen 

(Schneider). 

P. varians: Fron 1877 (ipse). 
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53. P. puella Nordm.: Hesthagai Asker (Helliesen); ny for Faunaen. 

P. politus: Søndmør (H. Strøm); Saltdalen (Sommerfelt); Trond- 

hjem (Storm); Bergen (Schneider). 

Pag. 132. 

P. varius: alm. ved Bergen (Schneider); Trondhjem (Storm). 

P. marginatus: Søndmør (H. Strøm); Trondhjem (Storm). 

Pag. 133. 

54. Gabrius splendidulus Grav: fundet ved Kristiania af Gartner 

Moe og Miinster, samt i Asker af Helliesen; ny for Faunaen. 

55. G. trossulus Nordm.: fundet ved Kristiania af Gartner Moe; 

ny .for Faunaen. 

Quedius molochinus: ? Bosekop og Tromsø (Staud. & Wocke); 

Asker (Helliesen); Trondhjem (Storm). 

Pag. 134. 

Q. fuliginosus: Saltdalen (Sommerfelt); Dovrefjeld og Alten 

(Staud. & Wocke). 

56. Microsaurus eruentus O1.: fundet ved Kristiania af Gartner 

Moe; ny for Faunaen. 

M. lævigatus: ogsaa af Staud. & Wocke fundet i Alten. 

57. M. seitus Gyll.: fundet i Aker under Bark af Gartner Moe; 

ny for Faunaen. 

Pag. 135. 

Raphirus attenuatus: Bosekop i Alten (Staud. & Wocke); Ki- 

strand i Porsanger 1878 (ipse). 

KR. maurorufus: Elvenæs i Sydvaranger Juli 1878 (Schneider). 

R. boops: Kistrand sammen med foregaaende (ipse); Vadsø 

(Schneider). 

Euryporus picipes: Hæggensæteren paa Modum under Gran- 

bark (Moe). 

58. Othius lapidicola Kiesw. (longicornis Thoms. Op. Ent. 369): 

1 Explr. ved Bosekop (Staud. & Wocke); Elvenæs i Sydvar- 

anger Juli 1878 (Schneider). 

59. Baptolinus pilicornis Payk.: 1 Explr. ved Bosekop (Staud. & 

Wocke): Kristiania (Moe & Miinster). | 
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60. B. alternans Grav.: fundet ved Kristiania af Gartner Moe og 

Miinster, samt i Asker af Helliesen; ny for Faunaen. 

Pag. 136. 

Xantholmus tricolor: Aasdalen mellem Ringebofjeldene 1877 

(ipse); Trondhjem og Orkedalen (Storm). 

ae. 0137. 

61. Leptacinus batyerus Gyll.: fundet ved Kristiania af Gartner 

Moe og Miinster; ny for Faunaen. 

62. L. linearis Grav.: Kristiania (Minster); ny for Faunaen. 

Lathrobium brunnipes: Saltdalen (Sommerfelt). 

L. elongatum: Trondhjem og Orkedalen (Storm). 

L. fulvipenne: Tromsø (Std. & Wocke); Hammerfest (Schneider). 

63. L. qvadratum Gyll.: fundet ved Kristiania af Gartner Moe; 

Brevik og Kongsvinger (Miinster); ny for Faunaen. 

L. punctatum: Tromsø 1877 (Schneider). 

64. L. multipunetum Grav.: Kristiania (Minster); ny for Faunaen. 

- Pag. 138. 

65. Medon obsoletus Nordm.: fundet ved Kristiania af Gartner 

Moe; ny for Faunaen. 

66. Scopæus lævigatus Gyll.: Kristiania (Moe); ny for Faunaen. 

Par. 139. å 

67. Sunius filiformis Latr.: Kristiania (Moe); ny for Faunaen. 

Dianous coerulescens: ved Grefsenaasen (Minster). 

68. Stenus buphthalmus Grav.: Kristiania (Moe); ny for Faunaen. 

Pag. 140. 

S. biguttatus: Søndmør (= Staph. bipustulatus H. Strøm) & 

S. oculatus: Trondhjem (Storm). 

69. $. opticus Grav. 

70. S. vafellus Er. 
71. $. argus Grav. alle nye for Faunaen, fundne i Kristiania 

72. S. pusillus Steph. Omegn af Gartner Moe. 

73. S. paganus Er. 

74. $. subimpressus Er. ' 

75. $. unicolor Er.: et enkelt Explr. i Finmarken (Staud. & 

Wocke). 
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Pag. 141. 

76. 8. geniculatus Grav.: Elvenæs i Sydvaranger (Schneider); ny 

| for Faunaen. 

S. palustris: Kristiania (Moe). 

77. S: flavipes Er.: Elvenæs i Sydvaranger (Schneider); ny for 

Faunaen. 

78. Dinarda dentata Grav. 

79. Lomechusa strumosa Fabr. 

80. Aleochara fumata Grav. 

Al. brevipennis: et enkelt Explr. ved Tromsø (Staud. & Wocke). 

Pag. 142. 

81. Baryodma binotata Kraatz (longula Th.) & 

82. B. inerassata Th.: fundne i Asker (Helliesen); nye for Faunaen. 

Myrmedonia limbata: Kristiania (Moe); Tyveholmen, Frogner 

og Ekeberg ved Kristiania (Schneider). 

Pag. 143. 

Astilbus canaliculatus: Bergen og Tromsø (Schneider). 

nye for Faunaen, fundne ved Kri- 

stiania af Gartner Moe. 

Gyrophæna affinis: Asker (Helliesen). 

Pag. 144. 
83. Crataræa suturalis Mann. (Euryusa Wockii Schn.): fundet af 

Staud. & Wocke ved Bosekop i Alten 1860. 

84. Euryusa sinuata Er.: et Explr. ved Bosekop sammen med fore- 

gaaende (Staud. & Wocke). 

Leptusa analis: Bugtesæter i Maalselvdal (Schneider). 

85. Phloeopora corticalis Grav.: Kristiania (Moe); ny for Faunaen. 

Pag. 145. 

86. Dinaræa linearis Grav.: Kristiania (Moe); ny for Faunaen. 

Pag. 146. 

87. Ischnopoda leucopus Marsb. (chalybæa Er.): Kristiania (Moe); 

Asker (Helliesen); ny for Faunaen. 

88. Gnypeta carbonaria Mann. (labilis Er.): Kristiania (Moe); ny 

for Faunaen. 

Ozypoda opaca: Ramfjord ved Tromsø (Schneider). 

89. 0. vittata Mårk. | nye for Faunaen, fundne ved 

90. Disochara longiuseula PÅ Kristiania af Gartner Moe. 
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91. Thliboptera abdominalis Mann. | nye for Faunaen, fundne ved 

92. Coprothassa melanaria Mann. | Kristiania af Gartner Moe. 

Pag. 147. 

93. Acrotona orbata Er.: Tromsø (Staud. & Wocke). 

94. A. pygmæa Grav. (obfuscata Gyll.). 

95. Å. subsinuata Er. (fimetaria Th.). 

96. A. orphana Er. 

97. Bessobia monticola Th. 

98.B. hæmorrhoa (Er.) Mann. | 

99. Plataræa brunnea Fabr. (depressa Grav.). 

100. Polystoma obseurella Grav. 

101. Liogluta erassicornis Gyll. 

102. Atheta fungicola Th. 

103. A. excavata Gyll. 

104. A. aterrima Grav. 

105. Å. myrmecobia Kraatz. 

Å. gramimicola: Vardø (Schneider). 

Å. elongatula: en mørk Varietet fundet i et enkelt Explr. paa 

Dovre i August 1860 af Staud. & Wocke. 

Pag. 148. 

106. Placusa nitidula Th. 

107. Euæsthetus scaber Grav.| nye for Faunaen, fundne ved Kri- 

108. E. ruficapillus Er. stiania af Gartner Moe. 

109. Bledius femoralis Gyll. 

B. fracticornis: Asker (Helliesen). 

Pag. 149. 

Ozytelus rugosus: Trondhjem, Orkedalen etc. alm. (Storm). 

Caccoporus piceus: et enkelt Explr. ved Bosekop 1860 (Staud. 

& Wocke); paa Tromsøen, i Tromsdalen og ved Moen i 

Maalselvdalen saare hyppig 1877 (Schneider); Aasdalen mel- 

lem Ringebofjeldene s. A. (ipse). Asker (Helliesen); Stads- 

bygden (Storm). 

Pag. 150. 

110. Tanyerærus laqveatus Marsh.: Bosekop i Alten Juni 1878 

(ipse); ny for Faunaen. 
Vid,-Selsk. Forh. 1879. No, 3. 3 

nye for Faunaen, 

fundne ved Kristia- 

nia af Gartner Moe. 
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- 111.:Anotylus nitidulus Grav.: Kristiania (Moe); ny for Faunaen. 

Pag. 151. 
Oxyporus rufus: Næs Vee 1875 i Sop (Schneider). 

112. Tachyporus abdominalis Gyll.: Kristiania (Moe); ny for 

Faunaen. | 

Pag. 152. 

T. obtusus: Trondhjem (Storm). 

T. chrysomelinus: Søndmør (H. Strøm). 

113. T. proximus Kraatz: Kristiania (Moe); ny for Faunaen. 

Pao: 153. 

Tachinus rufipes: alm. ved Bergen, sjeldnere ved Tangeraas 

(Schneider); Aasdalen mellem Ringebofjeldene 1877 (ipse); 

Stadsbygden, Trondhjem (Storm). 

T. pallipes: sjelden ved Bergen, Arnevaagen 1874 (Sehuedenl 

Kistrand i Porsanger 1878 (ipse). 

T. marginellus: Trondhjem (Storm). 

Pag. 154. 

T, flavipes: Søndmør (H. Strøm); Trondhjem (Storm). 

Drymoporus elongatus: Stadsbygden ved Trondhjem (Storm). 

114. Mycetoporus splendens Marsh.: Frogner ved Kristiania (Hel- 

liesen); ny for Faunaen. 

Pag. 155. 

Boletobius lumulatus: Frogner ved Kristiania og Asker (Hel- 

liesen); Vaaland i Nedenæs Aug. 1875 (Schneider). 

115. Lordithon exoletus Er.: ved Tøien og i Aker (Moe); ny for 

Faunaen. 

L. trimaculatus: Asker (Helliesen). 

L. pygmæus: Saltdalen (Sommerfelt : Ozyporus melanocephalus). 

Pag. 156. 

116. Olisthærus substriatus Payk.: under Granbark i Skovene 

omkring Kristiania (Moe); ny for Faunaen. 

0, megacephalus: enkelte Exemplarer ved Bosekop (Staud. & 

Wocke); Aasdalen mellem Ringebofjeldene 1877 (ipse). 

Anthophagus alpinus: alm. paa Fjeldene omkr. Bergen (Schnei- 
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der); Reipasvara i Alten (Staud. & Wocke); Hammerfest 1878 

(ipse). 

Å. caraboides: Saltdalen (Sommerfelt). 

Pag. 157. 

Geodromicus globulicollis: et enkelt Explr. ved Bjerkeng i 

Maalselvdalen under en Sten Juli 1877 (Schneider). 

Pag. 158. 

Arpedium qvadrum: Bergen og Maabedal i Hardanger 1874 

(Schneider); Trondhjem (Storm). 

Å. brachypterum : Tromsø (Staud. & Wocke); Vardø (Schneider). 

117. Olophrum assimile Payk.: fundet paa Hovlandsfjeld, Modum, 

under Stene i udtørrede Skovbække af Gartner Moe; ny for 

Faunaen. 

O. boreale: Moen i Maalselvdal (Schneider). 

Pas. 159. 

Deliphrum tectum Payk.: ved Bergen i Gjødsel (Schneider). 

Anthobium minutum: ved Løkedalsæter i Fiksesund 2000' o. 

H. paa Ranunculus (Schneider); Trondhjem (Storm). 

Å. ophthalmicum: et enkelt Explr. fundet af Stud. med. Søls- 

berg ved Tangeraas i Strandebarm Aug. 1874 (if. Schneider). 

118. Acidota eruentata Mann. (rufa Gyll.): fundet under Bark paa 

død Gran paa Grefsenaasen o. fl. Steder omkr. Kristiania af 

Gartner Moe; ny for Faunaen. 

Pag. 160. | 
119. Etheothassa concinna Marsh. | nye for Faunaen, 
120. Phloeostiba lapponica Zett. (pineti Th.).) fundne ved Tøien 

121. Xylodromus monilicornis Gyll. af Gartner Moe. 

Omalium rivulare: Maabedal i Hardanger 1874 (Schneider). 

122.0. subtile Kraatz: et enkelt Explr. ved Bosekop (Staud. & 

Wocke). 

Pag. 161. 

Phyllodrepa rufipes Geoffr. (floralis Payk.). 

Var. € J. Sahlbg. (P. nigra Grav.): Tøien (Moe). 

123. P. salieis Gyll.: Kristiania (Moe); ny for Faunaen. 

124. Megarthrus sinuaticollis Boisd.: Tøien (Moe); ny Re Faunaen. 
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Pag. 162. 

195. Euplectus signatus Reichb.: ved Kristiania under Furubark 

(Moe); ny for Faunaen. 

Pag. 163. 
Necrophorus vespillo: Søndmør (H. Strøm); Saltdalen (Som- 

merfelt); Trondhjem (Storm). 

N. ruspator: paa Tromsøen Juli 1877 (Schneider); Tutterøen 

(Storm); Bjerkaker i Opdal 1877, samt Odalen (ipse). % 

var. microcephalus Th.: Brevik (Minster); Asker (Helliesen). 

N. mortuorum: Bosekop i Alten og Tromsø (Staud. & Wocke, 

Schneider); Sydvaranger (Sandberg); Trondhjem (Storm). 

Pag. 164. 

Necrodes littoralis: Søndmør (H. Strøm); Brevik (Minster); 

Trondhjem (Storm). 

Tanatophilus thoracicus: Søndmør (H. Strøm); Odalen og Kri- 

stianssand (ipse); Fredrikshald (Helliesen); Trondhjem, Orke- 

dalen etc. (Storm). 

T. rugosus: alm. omkring Trondhjem, i Orkedalen etc. (Storm). 

T. lapponicus: Røraas (Minster); Ringebofjeldene (ipse); Rei- 

pasvara i Alten (Staud. & Wocke); Sydvaranger og Vadsø 

(Sandberg, Schneider & ipse). 

T. sinuatus: Fredrikshald og Asker (Helliesen); Trondhjem 
(Storm). 

Pag. 165. 

T. dispar: Bejan (Storm). 

Qicoptoma opaca: Søndmør (H. Strøm); Saltdalen (Sommer- 

felt); Bosekop i Alten og Dovrefjeld (Staud. & Wocke); 

Trondhjem, Bejan, Orkedalen (Storm); Tromsø og Maalsnæs 

(Schneider); Odalen og Laurgaard i Sell (ipse); Fredriks- 

hald (Helliesen). 

Silpha tristis: Fredrikshald og Asker (Helliesen). 

Phosphuga atrata: Søndmør (H. Strøm); Tromsø (Staud. & 

Wocke); Forviki Helgeland (Collett); Kristianssand og Odalen 

(ipse); Fredrikshald og Asker (Helliesen); Trondhjem, Garten, 

Orkedalen etc. (Storm). 
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Pag. 166. 

126. Hydnobius ciliaris Thoms.: Opusc. Ent. 545: fundet ved Kri- 

stiania (ifølge Thomson). 

H. spimpes Gyll.: Moen i Maalselvdalen Juli 1877 (Schneider), 

ny for Faunaen. 

127. Anisotoma picea Ill.: under Bark i Omegnen af Kristiania 

(Moe); Lyngseidet 2den August 1878 (Schneider); ny for 

Faunaen. 

Å. obesa: Jerkin paa Dovrefjeld 1877 (ipse). 

Pag. 167. 

128. A. ealcarata Er.: under Bark, Modum 1874 (Moe); ny for 

Faunaen. 

Pag. 168. 

Leiodes axillaris: Fron 1877 (ipse). 

129. Cyphoceble lævigata Er.: Kristiania (Moe); Bygdø (Helliesen); 

ny for Faunaen. 

130. Agathidium nigripenne Gyll.: Tøien og Aker (Moe, Miinster); 

ny for Faunaen. 

Pag. 169. 

131. Choleva angustata Fabr.: fundet paa Modum af Gartner Moe; 

ny for Faunaen. 

132.C. norvegica Schneider: opdaget i et enkelt Explr. (9) 3die 

Aug. 1874 under en Sten i Maabedal tæt ved Vøringsfossen 

af Konservator Schneider. 

133. €C. agilis Ill.: Storelvedalen (Minster); ny for Faunaen. 

134. Catops tristis Er.: Modum (Moe); ny for Faunaen. 

C. morio: Tromsøen og Trondenæs (Schneider). 

C. fuscus: Hesthaga i Asker (Helliesen). ? Trondhjem (Storm). 

135. C. femoralis Th.: ved Kristiania (Moe); ny for Faunaen. 

Pag. 170. 

136. Sceydmænus seutellaris Mill.: Tøien (Moe); ny for Faunaen. 

S. collaris: meget sjelden under Stene paa fugtige Steder 

omkring Kristiania tidlig om Vaaren (Moe). 

Euconnus hirticollis (ikke -cornis, som er Trykfeil): meget 

hyppig overalt omkring Kristiania (Moe). 



38  w. mM. SCHØYEN. SUPPLEMENT TIL H. SIEBKE'S ENUMERATIO. 

Pag. 171. 
137. Cholerus rufus Miill.: under nedfaldne Grannaale om Vaaren 

omkring Kristiania (Moe); ny for Faunaen. 

138. Trichopteryx brevipennis Er. 

-139. T. grandicollis Mannh. 

140. T. thoracica Gillm. 

141. Ptilium foveolatum Allib. (excavatum Gillm., Er.): alm. i 

Aker (Moe); ny for Faunaen. | 

142. Ptenidium evanescens Marsh. (apicale Gillm., Er.): i Mist- 

bænkene i Tøienhaven (Moe); ny for Faunaen. 

143. P. punetatum Gyll.: sammen med foregaaende i overordentlig 

stor Mængde (Moe); ny for Faunaen. 

144. Orthoperus brunnipes Gyll.; Tøien og Aker (Moe); ny for 

Faunaen. 

fundne i Tøienhaven af Gart- 

ner Moe; nye for Faunaen. 

blandt raaddent Græs under 

Træstammer, Stene o. lign. 

omkring Kristiania (Moe): 

nye for Faunaen. 

147. Cybocephalus politus Gyll.: Frogner ved Kristiania (Helliesen); 

ny for Faunaen. 

Pag. 172. 

Scaphisoma agaricina: Asker (Helliesen). 

145. Clambus minutus Sturm. Bygdø, 

Frogner og Hougsund (Helliesen). 

146. €. armadillo De G. 

Olibrus æneus: Frogner ved Kristiania og Nordrehoug paa 

Ringerike (Helliesen). 

Pag. 173. 
Ips 4-pustulata: Eibydal i Alten under Furubark (Staudinger 

& Wocke); ved Bergen 1874 (Schneider); Trondhjem (Storm). 

Rhizophagus depressus: Aasdalen mellem Ringebofjeldene 1877, 

samt Hovedøen ved Kristiania (ipse). 

R. ferrugineus: under Furubark ved Bosekop (Staud. & Wocke); 

Ringebo 1877 (ipse). 

148. R. eribratns Gyll.: ved Kristiania (Moe); ny for Faunaen. 

R. dispar: Eidsvold og Aasdalen 1877 (ipse); Asker (Helliesen). 

R. bipustulatus; Eidsvold og Lillehammer under Aspebark 

1877 (ipse). 

Bite, 
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Pag. 174. 

Catheretes pulicarius: Søndmør i Blomsterne af Kaalen (H. 

Strøm). 

Brachypterus urtice: Frogner ved Kristiania og Nordrehoug 

paa Ringerike (Helliesen); Trondhjem og Orkedalen (Storm). 

Pag 175. 

Meligethes lumbaris: Tangeraas 1870 og 74 (?) (Schneider). 

M. æneus: Tangeraas, Vossevangen, Sponheim i Ulvik 1874 

(Schneider); Trondhjem (Storm). 

149.M. serripes Gyll.: ikke sjelden paa Blomsterne af Geranium 

sylvaticum ved Arne nord for Bergen 1874 (Schneider). 

150. M. erythropus Gyll.: Tøien (Moe); ny for Faunaen. 

Pag. 176. 
Tpidia 4-notata: hos os hidtil kun fundet i Tøienhaven under 

Aspebark (Moe). g 

151. Amphotis marginata Fabr.: Bækkelaget ved Kristiania (Moe); - 

ny for Faunaen. 

152. Omosita discoidea Fabr.: i Aadsler ved Tøien (Moe) og Bygdø 

(Helliesen); ny for Faunaen. 

Soronta punctatissima: Ringebo paa udflydende Birkesaft 1877 

(ipse). V 
Nitidula bipustulata: Næs Værk 1875 (Schneider); Odalen 

(ipse); Modum (Helliesen). 

pas 177. 

Epuræea depressa: Stadsbygden ved Trondhjem (Storm). 

Pas. 178. 

153. E. rufomarginata Steph. (parvula Sturm): ikke sjelden om- 

kring Kristiania paa Blomsterne af Spiræa ulmaria (Moe); 

ny for Faunaen. i 

E. obsoleta, immunda & neglecta: Asker (Helliesen). Førstnævnte 

ogsaa ved Bugtesæter i Maalselvdal (Schneider). 

Pag. 179. 

Cychramus luteus: Bergen paa blomstrende Rogn Juni 1874, 

Næs Værk paa Spiræa ulmaria (Schneider); Frogner ved 

Kristiania og Asker (Helliesen). 
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Thymalus limbatus: Grefsenaas ved Kristiania (Moe) og i 

Gransherred under Furubark (Minster). 

Gaurambe ferruginea: Enebak og Sandsver (Miinster), Odalen. | 

(ipse), ASer (Helliesen). 

Pag. 180. 

Byturus æstivus L.: Ringebo 1877 paa blomstrende Rogn (ipse); 

Trondhjem sammen med B. tomentosus (Storm). 

Pag. 181. 

154. Dermestes cadaverinus Fabr. var. domesticus Germ.: fundet — 

i Karasjok, Finmarken (Collett); ny for Faunaen. 

D. murinus: Hougsund (Miinster). — Den af H. Strøm (Kgl. 

Dan. Vid. S. Skr. II. 1783 p. 50) fra Søndmør omhandlede 

D. murimus? er sikkerlig en Byrrhus, hvoraf der sees at 

forekomme flere Arter der. 

D. lardarius: Saltdalen (Sommerfelt) ; Fredrikshald og Asker 

(Helliesen); Trondhjem (Storm). 

Attagenus pellio: Saltdalen (Sommerfelt); Fredrikshald ter 

liesen); Trondhjem (Storm). 

Pag. 182. 

Megatoma undata Gyll.: Saltdalen (Sommerfelt); Asker (Hel- 

liesen). 

Tiresias serra: Sande i Jarlsberg (Miinster); Hougsund 1 Eker 

(Helliesen). 

Pag: 183. 

Anthrenus museorum: Søndmør (H. Strøm); Odalen alm. (ipse); 

Trondhjem sammen Å. scrophularieæ (Storm). 

155. Syncalypta setigera Ill.: paa Sandbanker ved Hougsund (Moe) 

og ved Brevik (Miinster); ny for Faunaen. 

Byrrhus pilula: Bosekop i Alten (Staud. & Wocke); Ringebo- 

fjeldene og Dovre 1877, Kistrand og Vadsø 1878 (ipse). 

B. fasciatus: Maalselvdalen 1877, ikke sjelden (Schneider); 

Sydvaranger (Sandberg); Trondhjem (Storm). 

B. dorsalis: Laurgaard i Sell 1877 (ipse); Fredrikshald (Hel- 

liesen). 
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Pag. 184. 

Cytilus varius: Alten (Staud. & Wocke); særdeles alm. paa 

Tromsøen (Schneider); Asker (Helliesen); Trondhjem (Storm). 

Morychus æneus: i Mængde ved Saudeelven i Telemarken 

(Miinster). 

Simplocaria semistriatu: Bjerkeng i Maalselvdalen Sept. 1877 

(Schneider); Tromsø Mai og Juni 1878 (Schneider & ipse); 

Hougsund i Eker (Helliesen). 

156. 8. metallica Sturm.: ved Kristiania (Moe); ny for Faunaen. 

Pag. 185. 

157. Hololepta plana Payk.: under Bark paa Løvtræer ved Kri- 

stiania og paa Modum (Moe); Saude i Telemarken (Min- 

ster); ny for Faunaen. 5 

Anm. 3Hister 4-maculatus (L.) opføres af Sommerfelt blandt Insekter fra Salt- 

dalen, men vides ellers ikke fundet her i Landet, hvorfor den indtil 

videre faar ansees tvivlsom. 

H. umicolor: Søndmør (H. Strøm); Ringebo 1877, Bosekop i 

Alten 1878 (ipse); Asker (Helliesen); Trondhjem, Garten, 

Hiteren (Storm). 

158. H. arenicola Th.: Hougsund i Eker (Miinster); ny for Faunaen. 

H. succicola, merdarius, bissexstriatus: Asker (Helliesen). 

H. carbonarmus: Trondhjem og Rissen (Storm). 

159. H. stercorarius Gyll.: Tøien (Moe); ny for Faunaen. 

160. H. corvinus Germ.: et Explr. ved Tøien under en Sten tidlig 

| om Vaaren (Moe); ny for Faunaen. 

Pag. 186. 

Platysoma deplanata: Asker (Helliesen). 

Pag. 187. 

P. angustata: Kristiania (Minster); Hvaløerne (Helliesen). 

Saprinus nitidulus: Asker (Helliesen); Fron 1877 (ipse). 

161. $. metallieus Hbst.: Tøien (Moe); ny for Faunaen. 

S. æneus: Asker og Hougsund i Eker (Helliesen). 

162. Hypocaceus rugifrons Pk.: Hougsund Juni 1878 (Helliesen): 
ny for Faunaen. 
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Pag. 188. 

163. Myrmetes piceus Pk.: Tøien (Miinster); ny for Faunaen. 

164. Dendrophilus pygmæus L.: Tøien (Moe); ny for Faunaen. 

165. Paromalus paralellopipedus Hbst.: Haga i Asker August 1878 

(Helliesen); Kristiania (Miinster); ny for Faunaen. 

Plegaderus vulneratus: Eidsvold 1877 (ipse); Haga i Asker 

(Helliesen). 

166. Acritus nigricornis Hoffm.: fundet sammen med Å. minutus, 

der er meget hyppig i Mistbænke og blandt raadne Vegeta- 

bilier ved Kristiania (Moe); ny for Faunaen. 

Pag. 189. 

Cetonia aurata: Søndmør (BH. Strøm); Saltdalen (Sommerfelt); 

hyppig i Odalen, hele Gudbrandsdalen, samt ved Rise i 

Opdal 1878 (ipse). 

C, metallica: Trondhjem, Orkedalen, Garten, Hiteren (Storm). 

C. marmorata: Tøien (Moe); Asker (Helliesen). 

Pag. 190. 

Gnorimus mobilis: alm. ved Brevik, Fornebo (Minster); Asker 

(Helliesen). 

Trichius fasciatus: Søndmør (H. Strøm); Saltdalen (Sommer- 

felt); alm. i Saude i Telemarken (Minster); Rise i Opdal 

(ipse); Trondhjem, Orkedalen o. fi. St. (Storm). 

Phyllopertha horticola: Garten (Storm). 

Page. 1191: 

Anomola Frischii: Hougsund og Modum paa Alnus incana 

(Moe). 

Serica brunnea: Søndmør (H. Strøm); Saltdalen (Sommerfelt); 

- Odalen (ipse); Ringerike og Asker (Helliesen); hyppig ved 

Trondhjem, i Orkedalen, Hiteren, Garten etc. (Storm). 

Rhizotrogus solstitialis: synes aldeles at mangle paa Vestlan- 

det, hvor Ingen vides at have iagttaget den; alm. overalt 

paa Østlandet. 

Pag. 192. 

Melolontha hippocastami: Brevik (Minster), Eidsvold (ipse); 

ifølge Opgave af Forstmester Gløersen alm. overalt paa 



CHRISTIANIA VIDENSK.-SELSK. FORHANDL. 1879. No. 3. 43 

Vestlandet, saa at Larven ofte optræder meget skadelig for 

Planteskolerne paa Lister, Jæderen o. fl. Steder. — Var. b 

Gyll.: Hesthaga i Asker (Helliesen). 

Anm, Som usikker Opgave, der faar prøves ved fremtidige Undersøgelser, 

kan her nævnes, at Copris lunaris L. siges at være fundet i Gjødsel 

paa Sandbankerne ved Hougsund i Eker af Provst Deinboll. 

Onthophagus nuchicormis: Saude i Telemarken (Minster); Hval- 

øerne og Asker (Helliesen). 

O. fracticornis: Saude og Hougsund (Minster); Hvaløerne og 

Asker (Helliesen). 

167.0. ovatus L.: Hougsund 5te Juni 1877 (Minster) og Hesthaga 
i Asker (Helliesen); ny for Faunaen. 

Geotrupes stercorarius L.: ikke alm. i Saltdalen (Sommerfelt); 

alm. ved Trondhjem (Storm). 

Pag. 193. 

G. sylvaticus: Orkedalen og Stadsbygden (Storm). 

168. G. spiniger Marsh. (mesoleius Th.): Etterstad ved Kristiania 

(Moe); ny for Faunaen. 

G. vernalis: Saltdalen (Sommerfelt)) Modum (Moe), Brevik 

(Minster), Odalen (ipse), Fredrikshald (Helliesen). 

Aphodius erraticus, fossor og hæmorrhoidalis: Asker (Helliesen). 

Pag. 194. 

Å. fimetarius var. autumnalis: sjelden i Aker (Moe). — Hoved- 

formen i Saltdalen (Sommerfelt) og ellers overalt i de syd- 

ligere Dele af Landet, samt ligeledes- omkring Trondhjem 

(Storm). 

Å. lappomim: Bosekop (Staud. & Wocke); Sydvaranger (Sand- 

berg); Trondhjem (Storm); alm. overalt i Finmarken (Schnei- 

der & ipse). 

Å. piceus: Bosekop (Staud. & Wocke); Tromsø alm. (Schnei- 

der); desuden ved Kistrand alm. i 1878 og i Aasdalen, 

Ringebo, 1877 (ipse). Sydvaranger (Sandberg). 

Pag. 195. 

169. Å. nemoralis Er.: Tromsø August 1860 (Staud. & Wocke). 

Å. sordidus: Størdalshalsen (Storm). i 
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Å. rufescens: Bergen, Strandebarm og Jondal i Hardanger | 

(Schneider); i Asker tilligemed sordidus, nitidulus og ater (Hel- 
liesen); Størdalshalsen, Stadsbygden og Trondhjem (Storm). 

170. A. plagiatus Gyll.: Tøien (Moe); ny for Faunaen. k 

171. A. tristis Panz.: ikke sjelden i Aker (Moe); ny for Faunaen. 

A. pusillus: Trondhjem (Storm); Bosekop i Alten Juni 1878 

(ipse); Asker (Helliesen). 

Pag. 196. 

Å. prodromus: alm. overalt omkr. Trondhjem (Storm). 

A. merdarius Fabr. (qvisqvilius Schrank, Panz.): Saltdalen 

(Sommerfelt); Asker (Helliesen). 

Å. rufipes: Moen i Maalselvdalen Juli 1877 (Schneider); Aas- 

dalen og Dovre 1877 (ipse); Asker (Helliesen); Hiteren, 

Garten, Orkedalen o. fl. St. alm. (Storm). — H. Strøms 

Scarabæus atro-rubens fra Søndmør (Trondhj. S. Skr. 1768 

p. 314) er rimeligvis denne Art. 

Pag. 197. 

A. luridus: Asker (Helliesen); Kristiania (Moe). 

A. depressus med var. atramentarius Er. (nigripes): Bosekop 

(Staud. & Wocke, ipse), Tromsøen, Tromsdalen og Maals- 

elv (Schneider), Aasdalen i Ringebo (ipse); Asker (Helliesen). 

Varieteten alm. omkr. Trondhjem (Storm). 

Ammoecius brevis Er.: alm. ogsaa paa Øerne i Kristianiafjor- 

den i gammel, tør Gjødning (Moe); Hougsund (Minster); 

Asker (Helliesen). 

Pag. 198. 

172. Oxyomus villosus Gyll.: et Explr. ved Bellevue ved Tøien i 

1869 (Miinster); ny for Faunaen. 

Æygialia sabuleti: Røraas 1877 og Kongsvinger 1878 i Mængde 

(Minster), Gausdal (Moe). 

Pag. 199. 

Platycerus caraboides: Hesthaga i Asker (Helliesen). 

Sinodendron cylindricum: Næs Værk (Schneider); Fredrikshald 

og Asker (Helliesen). 
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173. Pediaeus fuseus Er.: Modum (Moe); Bosekop under Furubark 

(Staud. & Wocke). 

174. Læmophloeus denticulatus Preyssl. (monilis Fabr.): Modum 

og Aker (Moe); ny for Faunaen. 

175. L. testaceus Fabr.: under gammel tør Birkebark ved Tøien 

(Moe); ny for Faunaen. 

Pag. 200. | 
Dendrophagus crenatus: ved Kongsberg (Helliesen). 

Brontes planatus: Ophus i Storelvedalen under Orebark (Miin- 

ster). 

176. Trogosita mauritanica L.: Tøien (Moe); indført. 

Cerylon histeroides: Asker (Helliesen). 

Pag. 201. 

177. Colydium filiforme Fabr.: fundet ved Brevik paa Egestubber 

af Toldbetjent Gasmann (if. Moe). 

Sarrotrium clavicorne L.: Bækkelaget ved Kristiania, Houg- 

sund og Saude under Stene i Skovrydninger sammen med 

Lebia cyanocephala og crux minor (Minster); Asker (Hel- 

liesen). 

Ditoma crenata: Lillehammer under Aspebark 1877 (ipse); 

Asker (Helliesen). 

Pag. 202. 

Ptinus 6-punctatus: Laurgaard i Sell (Moe). 

P. fur: Søndmør (H. Strøm), Trondhjem (Storm); bidens & 

pilosus: Asker (Helliesen). 

Pag. 203. 

Tipnus griseofuseus De G. (crenatus Fb.) Bosekop 1 Alten 

sammen med Pi. fur (Staud. & Wocke). 

Niptus hololeucos Fald.: Odalen flere Steder i Husene, rime- 

ligvis indført med Handelsvarer pr. Jernbane fra Kristiania 

(ipse). 

178.Cnecus rufovillosus De G. (tesselatus Fabr.): endel døde 

Explr. i gamle Aske- og Piletræer i Asker (Moe); ny for 

Faunaen. | 

Ernobius mollis: Trondhjem og Rødbjerg (Storm). 
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E. mgrimus Sturm: Bosekop i Alten (Staud. & Wocke). 

Pag. 204. 

179. Hadrobregmus nitidus Herbst. & Gyll. (canaliculatus Th.): 

Tøien (Moe); ny for Faunaen. 

H. rufipes: Asker (Helliesen), Tøien (Minster). 

 Anobium pertinax: Søndmør (H. Strøm); Trondhjem (Storm). 

Odalen o. fl. St. (ipse). 

Å. striatum: alm. ved Bergen og i Strandebarm (Schneider); 

Asker sammen med pertinax (Helliesen). 

Pag. 205. 

180. Coenocara bovistæ Hoffm., Gyll.: Kristiania (Minster); ny for 

Faunaen. 

Pag. 206. 

Cis boleti: Saltdalen (Sommerfelt); Søndmør (H. Strøm); Trond- 

hjem (Storm); Graven i Hardanger 1874 (Schneider) ; Asker 

(Helliesen). 

UC. micans: Asker (Helliesen). 

181. C. comptus Gyll.: Asker (Helliesen). 

182. C. punctulatus Gyll. 

183.0. festivus Gyll. 

184. Orophius glabriculus Gyll. 

nye for Faunaen; fundne 

ner Moe. 

185.0. mandibularis Gyll.: Bugtesæter i Maalselvdalen (Schnei-. 

der); ny for Faunaen. 

Eridaulus nitidus: Asker (Helliesen). 

186. Entypus affinis Gyll.: Asker (Helliesen); ny for Faunaen. 

Pag. 207. 

Monotoma picipes og longicollis: forekomme begge ifølge Gart- 

ner Moe i største Mængde i afkjølede Mistbænke ved Tøien. 

187. Lathridius angulatus Mannh. (angusticollis Th.): ved Kri- 

stiania (Moe); ny for Faunaen. 

188. L. rugicollis O1.: Frogner ved Kristiania (Helliesen); ny for 

Faunaen. 

Pag. 208. 

Corithassa consimilis: Ringerike (Helliesen). 

På dl 

omkr. Kristiania af Gart-- 
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Pag. 209. 

189. Corticaria impressa O1. (longicornis Herbst.): ved Kristiania 

(Moe); ny for Faunaen. 

C. elongata: Asker (Helliesen). 

Pag. 210. 

C. fuscula: Asker (Helliesen). 

Telmatophilinus caricis: Asker (Helliesen). 

Antherophagus migricormis: Østensjø og Brevik (Miinster). 

Pag. 211. 

190. Cryptophagus lycoperdi Herbst.: fundet om Vinteren under 

Granbarkskjæl ved Skøien i Aker (Moe); ny for Faunaen. 

193.C. labilis Er.: Frogner ved Kristiania (Helliesen); ny for 

Faunaen. 

194.C. dentatus Hbst.: Bygdø (Helliesen); ny for Faunaen. 

C. scamicus: Bosekop (Staud. & Wocke); Trondhjem (Storm); 

Bugtesæter i Maalselvdal (Schneider). | 

195. Atomaria umbrina Gyll.: ikke sjelden i Aker (Moe); ny for 

Faunaen. 

Pag. 212. 

j nye for Faunaen; 

fundne i Aker af 

Gartner (Moe). 

198. Alexia pilosa Panz.: Leangen i Asker paa Sop (Helliesen); 

ny for Faunaen. 

Triplaxz russica L.: Saude i Telemarken (Miinster), Odalen 

(ipse), Asker (Helliesen). 

Pag. 213. 

Tritoma bipustulata. — I sin Fortegnelse over Insekter fra 

Saltdalen opfører Sommerfelt under Chrysomela en Art under 

Navnet UC. lycogale Somrf. med følgende Diagnose: ,sub- 

hemisphærica, capite thorace elytrisqve coerulescenti-nigris, 

nitidis macula ferruginea utrinqve ad basin elytrorum; cor- 

pore ferrugineo: pedibus antennisqve fuscis; paa Lycogalaer 

og Fuligines. An species nova?" — At dette ikke er nogen 

Chrysomela, er utvivlsomt. Derimod- turde det ansees for 

196. Anehicera pulchella Heer (munda Er.). 

197. A. peltata Kraatz. 
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overveiende sandsynligt, at omhandlede Insekt har været 

Tritoma bipustulata. 

Engis humeralis: Asker (Helliesen). 

Endomychus coccineus: Søndmør (H. Strøm); Saltdalen (Som- 

merfelt); Bosekop i Alten (Staud. & Wocke); ikke sjelden 

ved Næs Værk (Schneider); Saude (Minster); Hvaløerne 

(Helliesen). 

Pag. 214. 
199. Leiestes seminigra Gyll.: fundet ved Drammen af Gartner 

Moe; ny for Faunaen. 

Mycetæa hirta: forekommer ifølge Moe mest i Husene. 

200. Tetratoma fungorum Fabr.: fundet paa Modum paa Sop, Po- 

lyporus betulinus, paa raadne Birkestammer (Moe); ny for 

Faunaen. 

Pag. 215. 

201. Myeetophagus atomarius Fabr.: Modum (Moe); ny for Faunaen. 

202. M. populi Fabr.: Frogner ved Kristiania paa halvdøde Aspe- 

træer (Moe) og Leangen i Asker i en Birkestubbe (Hellie- 

sen); ny for Faunaen. 

M. fulvicollis: Modum (Moe), Kongsberg (Helliesen). 

Dicerea moesta: Fredrikshald (Helliesen). 

D. acuminata: fundet ved Porsgrund af Løitnant Å. L. Schøyen. 

Pag. 216. 

203. Poecilonota rutilans Fabr. Af denne vakre, for Skandinaviens 

Fauna nye Art fandtes et Explr. ved Brevik 1877 af Cand. 

min. Miinster. 

P. conspersa: Odalen (ipse). 

204. Buprestis mariana L.: fundet ved Ljan ikke langt fra Kri- 

stiania af Gartner Moe; ny for Faunaen. 

Anchylochira rustica: Saude og Lunde (Minster), Fredriks- 

hald (Helliesen), Odalen (ipse). 

Å. 8-guttata: Hvaløerne (Helliesen). 

Chrysobothrys chrysostigma: Brevik (Miinster), Odalen (ipse). 

Pag. 217. 

Melanophila cyanea Fabr.: alm. ved Brevik (Miinster). 
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M. appendiculata: Bosekop (Staud. & Wocke); Sydvaranger 

(S.præst Sandberg). 

Anthazxia 4-punctata: Hvaløerne og Asker (Helliesen); Trond- 

hjem (Storm). 

Å. morio: Bækkelaget ved Kristiania (Helliesen). 

Agrilus viridis: Vikersund paa Modum (Helliesen). 

205. A. olivicolor Kies: paa Hassel i Frøen (Helliesen); ny for 

Faunaen. 

Pag. 218. 

Trachys minuta: Ringebo 1877 (ipse). Hvaløerne og Asker 

(Helliesen). 

206. T. troglodytes Schønh. (pygmæa Gyll.): Kristiania (Helliesen); 

ny for Faunaen. 

Habroloma nana: Asker (Helliesen). 

207. Xylobius alni Fabr.: et Explr. i Enebak (Miinster); ny for 

Faunaen. å 

208. Mierorrhagus pygmæus Fabr.: Modum og Aker (Moe); ny for 

Faunaen. 

Pag. 219. 

Adelocera fasctata: Modum og Ringerike (Moe); Odalen (ipse). 

Å. conspersa: Vardaasen i Asker (Helliesen). 

Campylus limnearis: var. mesomelas ikke sjelden ved Bosekop 

(Staud. & Wocke). Tromsø og Maalselvdalen overalt (Schnei- 

der); Sydvaranger (S.præst Sandberg); Ringebo (ipse); Sønd- 

mør (= El. lividus H. Strøm); Trondhjem (Storm). 

Pag. 220. 

Corymbites castaneus: Søndmør (H. Strøm); Bryn ved Kristia- 

nia (Miinster); Ringebo (ipse); Hougsund (Helliesen). 

C. pectinicormis: Søndmør (H. Strøm); Trondhjem og Bejan 

(Storm); Fron 1877 (ipse); Fredrikshald og Asker (Hel- 

liesen). 

C. tesselatus: Lillehammer 1877 (ipse); Bejan (Storm); Asker 

(Helliesen); Søndmør (H. Strøm). 

C. affimis: alm. ved Bosekop i Alten (Staud. & Wocke); Tromsø 

og Tromsdal 1877 (Schneider). 
Vid.-Selsk. Forh. 1879. No, 3. 4 
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C. qverceus: Tromsø og Tromsdal (Schneider); Ringebo 1877 

(ipse); Trondhjem (Storm). 

Pag. 221. 

C. serraticornis: Tøien (Moe). 

C. impressus: Ringerike (Helliesen); Alteidet Juni 1878 (Schei- 

der). Var. å & b Zett.: Bosekop (Staud. & Wocke). 

C. melancholicus: flere Explr. baade af den sort- og rødfodede 

Form ved Bosekop (Staud. & Wocke, ipse); ved Rena og 

Koppang i Østerdalen 1877 (Minster); Maalselven 1877 alm. 

(Schneider). | 

OC. æneus: Søndmør (H. Strøm); Saltdalen (Sommerfelt); Fred- 

rikshald (Helliesen); Trondhjem, Hiteren etc. alm. (Storm); 

Sopnæs i Alten og Hammerfest (Schneider). 

C. eruciatus: ved Kristiania (Minster & ipse). 

Pag. 222. 

C. holocericeus: Bejan (Storm). 

Athous rufus: Sandefjord (Dr. Krafft if. Moe). 

Å. miger: Asker (Helliesen); Trondhjem og Bejan (Storm). 

A. undulatus: Elvenæs i Sydvaranger Juli 1878 (Schneider). 

Pag::293, 

A. subfuscus: Ørlandet (Storm); paa Toppen af Gausta i Tele- 

marken (Miinster). 

Limonius cylindricus: Ringebo og Fron (ipse); Hougsund alm. 

(Minster & Helliesen). 

L. Bructeri: Tromsø (Staud. & Wocke). 

Aqgriotes marginatus: Søndmør (H. Strøm); Lillehammer 1877 

(ipse); Asker (Helliesen). 

Pag. 224. 

Å. aterrimus: forekommer neppe saa ,alm. i hele Skandinavien*, 

som Thomson opgiver, da Ingen endnu hos os har fundet den. 

A. lineatus: ved Fredrikshald sammen med obscurus (Helliesen). 

209. A. sputator L.: Fredrikshald (Helliesen); ny for Faunaen. 

A. obscurus: Tromsø (Staud. & Wocke); alm. ved Trondhjem 

(Storm); Odalen særdeles hyppig (ipse); ogsaa ved Bergen 

er denne den almindeligste Elaterart if. Schneider. 
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Melanotus castamipes: Trondhjem (Storm); Asker, og var. ru- 

fescens Fallén: Fredrikshald (Helliesen). 

- Sericosoma brummea: alm. ved Bosekop (Staud. & Wocke); 

Tromsø og Maalselv paa Salix (Schneider); Aasdalen og 

Dovrefjeld 1877 (ipse); Fredrikshald og Asker (Helliesen). 

Ørlandet og ar (Storm). | 

Pag. 295. 

Elater sangwineus: sandsynligvis er det denne Art, S.præst 

Sommerfelt opfører fra Saltdalen under Navnet E. rufus. — 

Qdalen (ipse); Ekeberg ved Kristiania og Vikersund (Hel- 

liesen). 

E. lythropterus Germ.: Vikersund paa Modum (Minster). 

E. sangvinolentus: Fredrikshald, & 

E. elongatulus: Asker (Helliesen). 

E. balteatus: Søndmør (H. Strøm); Trondhjem Sioem): Odalen 

og Kristianssand (ipse); Asker og Vikersund (Helliesen). 

Pag. 226. 

E. tristis: Bosekop (Staud. & Wocke); Krydsherred (Schnei- 

der); Asker (Helliesen); Vikersund paa Modum (Miinster); 

Trondhjem (Storm). 

E. mgrinus: Bosekop (Staud. & Wocke); Bergen (Trumpy); 

Tromsdal 1877 (Schneider). 

COryptohypnus riparius: Røraas (Miinster); Tromsø alm. (Staud. 

& Wocke, Schneider); Aasdalen og Odalen (ipse); Trond- 

hjem (Storm). 

C. rivularius: Bosekop og Tromsø (Staud. & Wocke); Tromsø 

og Maalsnæs alm. 1877 (Schneider); Røraas (Minster); Dovre 

alm. 1877 (ipse). 

Pag. 227. 

Negastrius tetragraphus: Hougsund i Eker (Helliesen). Her- 

hen hører ogsaa den af Schneider i Hardanger fundne Art, 

der i ,Enumeratio* og i hans Indberetning i Vid. Selsk. 

Forh. 1875 p. 150 er opført som N. pulchellus. 

Cardiophorus ruficollis: Bækkelaget ved Kristiania, samt ved 

A* 
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Hougsund paa Salixblomster (Minster); Vikersund paa Modum 

(Helliesen). 

Dascillus cervmus: fundet af Stud. Sølsberg paa Askøen ved 

Bergen 1874 (if. Schneider). 

Pag. 228. 

Helodes minuta med var. € Gyl.: Asker (Helliesen). 

Cyphon coarctatus: ? Bosekop i Alten (Staud. & Wocke). 

C. variabilis: Bosekop (Staud. & Wocke); Laurgaard i Sell 

1877 (ipse). 
C. pallidulus: Asker (Helliesen). 

Pag. 229. 

Scirtes hæmisphærieus: paa Betula ved Østensjøvandet (Min- 

ster); Næsodden (Helliesen). 

Dasytes plumbeus: Tangeraas i Strandebarm og Sponheim i 

Ulvik (Schneider & Sølsberg); Asker (Helliesen). 

D. obscuwrus: Trondhjem (Storm). 

Pag. 230. 

Aplocnemus tarsalis: Nordrehoug paa Ringerike (Helliesen). 

Dictyoptera sanguinea: Søndmør (H. Strøm): Trondhjem (Storm); 

Fredrikshald og Asker (Helliesen). 

Pag. 231. 

Eros aurora: Bosekop (Staud. & Wocke); Morafjeld i Stor- 

elvedalen (Minster); Odalen og Ringebofjeldene (ipse). 

E. affinis & minutus: Modum (Moe). Den sidste ogsaa i Salt- 

dalen (Sommerfelt). 

Lampyris noctiluca: Odalen (ipse); Fredrikshald (Helliesen). 

Cantharis violacea: Lillehammer 1877 (ipse); Fredrikshald (Hel- 

liesen). 

Par, 932. å 

C. fusca: Lillehammer og Ringebo 1877 (ipse); Fredrikshald 

og Asker (Helliesen); Trondhjem (Storm). 

C. rustica: Fredrikshald, migricans: Fredrikshald og Asker, 

livida: Fredrikshald (Helliesen). Den sidste ogsaa i Sønd- 

mør (H. Strøm), og mnigricamns ved Trondhjem og Garten. 

(Storm). 
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C. pellucida: Lillehammer (ipse); Fredrikshald og Asker (Hel- 

liesen). 

C. obscura: Søndmør (H. Strøm); Saltdalen (Sommerfelt); Høv- 

ringfjeld og Laurgaard alm. 1877 (ipse); hyppig ved Ber- 

gen (Schneider); Fredrikshald og Asker (Helliesen); Trond- 

hjem (Storm). 

C. assimilis: Trondhjem (Storm). 

Pag. 233. 

C. liturata: Lillehammer og Laurgaard sammen med figurata 

(ipse); Søndmør (H. Strøm); Trondhjem og Ørlandet (Storm). 

C. pilosa: alm. ved Bosekop (Staud. & Wocke), Porsanger og 

Sydvaranger 1878 (ipse); Saude i Telemarken (Minster). 

Podabrus alpinus: Tromsø og Maalselvdalen 1877 (Schneider); 

Bosekop (Staud. & Wocke); Hammerfest (ipse). 

Pag. 234. 

Rhagonycha fulva: fundet ved Bergen af Cand. jur. Stejneger 

(if. Schneider). 

KE. fuscicornis: Brevik (Minster). 

R. pallida: Saude og Brevik (Miinster); Fredrikshald (Helliesen). 

KR. testacea L. & Gyll. (= limbata): Søndmør (H. Strøm); Salt- 

dalen (Sommerfelt); alm. ved Bosekop i Alten (Staud. & 

Wocke); Tromsø og Maalselv (Schneider); Børselv i Pors- 

anger 1878 (ipse); Asker (Helliesen); ved Trondhjem overalt 

(Storm). 

Pag. 235. 

E. elongata: Saude i Telemarken (Miinster); Bosekop 1878 

(ipse). 
K. atra: Saltdalen (Sommerfelt); Bosekop alm. (Staud. & Wocke); 

Ringebo 1877 (ipse). 

Malthodes biguttatus: Saltdalen (Sommerfelt); Søndmør (H. 

Strøm); Elvenæs i Sydvaranger og Bjerkeng i Maalselvdal 

(Schneider). 

Pag. 236. 

M. guttiger: Bosekop i Alten (Staud. & Wocke). 

M. minimus: Søndmør (H. Strøm). 
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Malachius æneus: Odalen (ipse). 

M. bipustulatus: Lillehammer til Laurgaard 1877 (ipse). Begge 

Arter tilligemed viridis ved Fredrikshald (Helliesen). 

Pag. 237. 

Anthocomus fasciatus: alm. ved Brevik (Miinster); Asker (Hel- 

liesen). | 

Clerus formicarius: Saude og Brevik (Miinster); i Furuskoven 

ovenfor Domaas paa Dovrefjeld 1877 (ipse); Trondhjem 

(Storm). 

Pag. 238. 

OQpilo mollis: ikke sjelden ved Stavanger (Moe); Fredriks- 

hald og Hvaløerne (Helliesen); Brevik (Minster). 

Necrobia violacea: Qdalen (ipse); Bygdø (Helliesen). 

Hylecoetes dermestoides: Modum (Moe); Tveten i Aker (Min- 

ster); Tromsdalen ved Tromsø Juni 1877 (Schneider). 

Pag. 239. 

Blaps mortisaga: Odalen (ipse). 

Qpatrum sabulosum: Søndmør (H. Strøm); Odalen (ipse); Fred- 

rikshald, Hvaløerne og Asker (Helliesen). 

Bolitophagus reticulatus: Maalselvdalen 1878 (Schneider); Krek- 

ling ved Kongsberg (Helliesen). 

210. B. agaricicola Fabr.: Modum i Sop (Moe); ny for Faunaen. 

Diaperis boleti: Asker (Helliesen). 

211. Scaphidema metallica Fabr.: fundet i Eibydal i Alten () 

under Birkebark af Gartner Moe; ny for Faunaen. | 

Pag. 240. 

Hypophloeus fraximi: Aker og Modum under Bark paa Løv- 

træer (Moe). 

H. limearis: alm. under Granbark (Moe). 

Tenebrio molitor: Odalen (ipse); Hvaløerne og Asker (Hel- 

liesen). | 

Pag. 241. 

Lagria hirta: alm. paa Bladene af Convallaria og Dentaria 

langs Kristianiafjorden mellem Tønsberg og Drøbak (Moe); 

Hvaløerne (Helliesen). 
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Mycetocharis flavipes: Enebak og Saude (Miinster); Asker (Hel- 

liesen). 

212. Ernocharis barbata Latr.: ved Ulevold i Aker paa Asketræer 

(Moe); ny for Faunaen. 

E. bipustulata: Asker (Helliesen). 

Pag. 242. 

Cistela ceramboides: Aker og Modum i Stubber og gammelt 

Tømmer (Moe); Odalen (ipse). 

C. murina: alm. i Asker (Helliesen). 

C. atra: Nærstad paa Ringerike (N. Seip if. Schneider). 

Ctemiopus sulphureus: Hovedøen 1876 (Sølsberg if. Schneider). 

213. Tomoxia biguttata Gyll.: Asker paa Birkestubber (Helliesen); 

ny for Faunaen. 

Pag. 243. 

214. Mordellistena abdominalis Fabr.: ved Kristiania (Moe, Min- 

ster, Helliesen); Brevik og Saude i Telemarken (Miinster); 

ny for Faunaen. 

M. humeralis var. Å Th. (variegata Gyll.): fundet af Gartner 

Moe paa Modum og af Cand. min. Minster i Saude, Tele- 

marken. i 

M. pumila: Asker (Helliesen). 

215. M. parvula Gyll:: ved Kristiania (Moe); ny for Faunaen. 

Amnaspis frontalis: temmelig sjelden i Bergens Stift, f. Ex. 

Tangeraas og Vossevangen, paa Alnus (Schneider). 

A. flava med var. b Gyll. & & Th.: Asker (Helliesen). 

Pag. 244. | | 

Ulinocara fasciata: Saude i Telemarken (Minster). 

Pag. 245. 

216. Serropalpus barbatus Schall. (striatus Hell): fundet under 
Granbark omkring Kristiania og paa Modum (Moe); ny for 

Faunaen. 

217. Dircæa rufipes Gyll.: fundet paa Modum i tørre Granstammer 

(Moe); ny for Faunaen. 

Carida flexuosa: i Birkestubber i Nordmarken ved Kristiania 

(Moe). 
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Xylita lævigata: Bosekop i Alten (Staud. & Wocke); Hougsund 

(Minster); Moen i Maalselvdal Juli 1877 (Schneider). 

Pag. 246. 

Salpingus denticollis: Bellevue ved Siden af Tøien (Minster). 

Rhinosimus plamrostris: Asker (Helliesen). 

Pytho depressus: ved Bosekop i Alten under Furubark (Staud. 

& Wocke); forekommer if. Gartner Moe udelukkende paa 

Furu. — Var. f Gyll. fundet ved Stai i Storelvedalen (Minster). 

Pag. 247. 
218. Pyrochroa coccinea L.: fundet paa Modum og ved Østensjø i 

Aker (Moe); ny for Faunaen. 

P. pectimicormis: Bosekop i Alten (Staud. & Wocke); Moen i 
Maalselvdalen og Tverelvdal i Alten (Schneider); Saude i 

Telemarken og Tonsaasen i Valders (Miinster); Odalen og 

Lillehammer (ipse); Asker (Helliesen). 

Meloe brevicollis: Hougsund (Minster); Trondhjem (Storm); 

Tøien og Bækkelaget ved Kristiania 1877 (ipse). 

COnestocera proscarabæus: nævnes af H. Strøm fra Kahrs's Sam- 

ling i Bergen. 

C. violacea: Bosekop i Alten 1860 (Staud. & Wocke) og 1878 

(ipse); Rendalen (Minster); Odalen (ipse); Kongsberg og 

Asker (Helliesen); Trondhjem (Storm). 

Pag. 248. 

Stenotrachelus æneus: Sydvaranger (Sandberg). 

Calopus serraticormis: Sandsver (Miinster); Odalen og Kristi- 

anssand (ipse). 

Nacerdes melanura: Hvaløerne (Helliesen). 

Pag. 249. 

Chrysanthia viridissima: alm. ved Brevik (Minster). 

Oedemera virescens: alm. i hele Gudbrandsdalen og paa Dovre- 

fjeld 1877 (ipse); Asker (Helliesen). 

Oe. lurida: Ringebo (ipse). 

Notoxus monoceros: forekommer navnlig paa Blomsterne af 

Linaria vulgaris paa tørre varme Steder, ofte i stor Mængde, 

& 
i 
| 
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f. Ex. ved Hougsund (Moe, Minster, Helliesen) og Saude i 

Telemarken (Miinster). 

Pag. 250. 
219. Anthieus antherinus L.: forekommer under Tang paa Øerne 

i Kristianiafjorden (Moe); ny for Faunaen. 

220. Xylophilus nigrinus Germ.: Bækkelaget ved Kristiania Juni 

1878 (Helliesen); ny for Faunaen. 

X, populneus: findes if. Gartner Moe ogsaa i Mistbænke og 

blandt raadne Vegetabilier i Mængde. 

221. Bruchus pisi L.: fundet i Mængde i modne Hviderter i Aker 

(Moe), samt ved Brevik paa Blomster (Lotus eller Trifolium?) 

3 Explr. 1877 (Miinster); ny for Faunaen. 

Pag. 251. 

222. Brachytarus fasciatus Foörst. (scabrosus Fabr.): fundet i raad- 

dent Aspetræ ved Skøien og Bækkelaget ved Kristiania (Moe); 

ny for Faunaen. | 

Anthribus albinus: Saude i Telemarken (Minster); Asker paa 

Alnus (Helliesen). 
223. Tropideres dorsalis Thunb.: fundet paa Modum, Ringerike og 

Grefsenaasen ved Kristiania (Moe), samt ved Colmi Javre i 

Sydvaranger 1878 (Collett); ny for Faunaen. 

224. T. niveirostris Fabr.: Tøien (Moe); Saude (Minster); ny for 

Faunaen. 

225. Rhinomacer attelaboides Fabr.: Aker og Modum (Moe); ny 

for Faunaen. 

Pag. 252. 

Apoderus coryli: Hvaløerne og Asker (Helliesen). 

Byctiscus betuleti Fabr.: Odalen (ipse); Bækkelaget og Asker 

(Helliesen). 

Rlunchites cupreus: Lillehammer (ipse); Asker (Helliesen). 

EK. minutus: Ringebo (ipse); vestre Aker (Helliesen). 

|Eag. 253. 

| E. namus: Asker (Helliesen). 

K. betulæ: Søndmør (H. Strøm); Bosekop (Staud. & Wocke); 
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alm. i hele Gudbrandsdalen 1877 (ipse).  Hougsund og Asker 

(Helliesen). | 
Apion frumentarium: Søndmør (H. Strøm). 

Pag. 254. 

226. A. medianum Thoms. (sedi Gyll.): fundet ved Akershus Fæst- 

ning paa varme Steder af Gartner Moe; ny for Faunaen. 

227. Å. radiolus Kirby (aterrimum Gyll.): fundet ved Brevik (if. Moe); 

ny for Faunaen. 

228. A. onopordi Kirby: fundet ved Kristiania (Moe); ny for men 

A. apricans Herbst (fagi L.): Tromsø (Staud. & Wocke). 

Pag. 255. 
229. A. ebeninum Kirby: fundet ved Kristiania, Bækkelaget og paa 

Øerne (Moe), samt i Asker (Helliesen); ny for Faunaen. 

230. A. loti Kirby & 

231. A. seniculum Kirby :fundne ved Kristiania (Moe); nye for Faunaen. 

A. astragali: Brevik (Minster). 

Pag. 256. å 

232. A. pomonæ Fabr.: fundet ved Kristiania (Moe); ny for Faunaen. 

Sitones sulcifrons: Tromsø (Staud. & Wocke) & $S. flavescens 

Ørlandet (Storm). 

Pag. 257. 

S. lineatus: Søndmør (H. Strøm); Odalen (ipse). 

S. tibialis: Lillehammer og Ringebo (ipse); Asker (Helliesen); 

Trondhjem (Storm). 

Polydrosus micans: Eidsvold og Lillehammer 1877 (ipse); Asker 

(Helliesen); Trondhjem (Storm). 

233. P. sericeus Schaller: Kristiania (Moe); ny for Faunaen. 

Pag. 258. E 

P. fulvicornis Fabr. (intermedius Zett.): Bosekop i Alten (Staud. 

& Wocke). 

234. Phyllobius viridicollis Fabr.: fundet ved Frogner ved Kristiania 

paa tørre Bakker (Moe); ny for Faunaen. 

Pag. 259. 

P. pyri: Trondhjem (Storm); Hougsund, argentatus d maculi- 

cormis: Fredrikshald og Asker (Helliesen). 
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H. Strøms Curc. pyri? fra Søndmør (Acta Hafn. 1783 p. 57) 

kan neppe høre hid, da den beskrives som manglende Tæn- 

der paa Laarene. 

Otiorhynchus maurus: Ørlandet og Trondhjem (Storm); Saude 

(Miinster): Bosekop (Staud. & Wocke); Bergen sjelden, Tromsø 

og Maalselvdal 1877 alm. (Schneider); alm. overalt baade i 

Vest- og Østfinmarken 1878 (Schneider & ipse). Denne Art 

er det vistnok ogsaa H. Strøm beskriver som Cure. dubius 

fra Søndmør (Acta Hafn. 1783 p. 57). 

Pag. 260. 

O. blandus: Tinsand ved Hitterdalsvand (Munster); sammen med 

foregaaende, men mindre hyppig overalt i Finmarken 1878 

(Schneider & ipse). 

O. septentriomis: Brevik (Miinster), og 0. lepidopterus: Saude 

(Miinster); Trondhjem (Storm). Den sidste er det ogsaa 

udentvivl! H. Strøm beskriver som Ourc. salicis fra Sønd- 

mør (Acta Hafn. 1783 p. 57). 

O. ovatus: Asker (Helliesen); Trondhjem og Ørlandet (Storm). 

Pag. 261. 

O. rugifroms: Bosekop i Alten (Staud. & Wocke); Saude (Min- 

ster); Odalen, Dovre m. fl. St. (ipse); Asker (Helliesen); 

Trondhjem (Storm). 

O. ligustici: Asker (Helliesen). 

0. suleatus: Brevik (Minster). 

Barynotus Schønherri er ogsaa af Staud. & Wocke fundet paa 

Dovrefjeld, samt af migi Ringebo. ? Størdalshalsen i Mængde 

(Storm). 

Pag. 262. 

235. Trachyphloeus digitalis Gyll.: fundet ved Kristiania om Vaa- 

ren under Stene paa tørre Steder (Moe); ny for Faunaen. 

T. scaber: Asker (Helliesen. 

Strophosomus coryli: Trondhjem (Storm). 

Pag. 263. 

Omias hirsutulus: Asker (Helliesen); Trondhjem (Storm). 

236. 0. Bohemani Zett.: Tønsæt (Helliesen); ny for Faunaen. 
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Brachyderes incamus: ikke sjelden ved Laurgaard i Sell Juli 

1877; Fredrikshald, Kongsberg og Asker (Helliesen). 

Trophiphorus mercurialis: ikke sjelden paa Tromsøen (Schnei- 

der); Trondhjem og Ørlandet (Storm). 

Pag. 264. 

Hylobius arcticus: fundet ved Mjøsvand i Telemarken (Miin- 

ster). 

H. pineti: Valders (Miinster); i Furuskoven ovenfor Domaas 

paa Dovrefjeld 1877 (ipse); Trondhjem (Storm). 

H. abietis: Bosekop i Alten (Staud. & Wocke, ipse); ikke 

sjelden i Maalselvdalen 1877 (Schneider); Asker (Helliesen); 

Trondhjem og Orkedalen (Storm). 

H. pinastri: Asker (Helliesen), Trondhjem (Storm). 

Cleonus sulcirostris: fundet i Mængde Septbr.—Oktbr. 1876 — 

af Gartner Moe paa Cirsium arvense i og omkring Tøien. 

237.C. glaueus Fabr.: fundet ved Hougsund (Minster); ny for > 

Faunaen. 

Pag. 265. 

Phytonomus rumicis: Brevik (Miinster). 

P. pollux: Larve, Puppe og Imago fundet ved Tøien paa Bi- 

dens tripartita (Miinster); sammesteds i Mængde i en udtør- 

ret Dam (Schneider). 

P. suspiciosus: Lillehammer og Ringebo 1877 (ipse); Asker 

(Helliesen). ) | 

238. P. elongatus Payk.: fundet ved Kristiania af Gartner Moe; 

ny for Faunaen. 

P. plantaginis: Tøien (Minster); Bækkensten i Bundefjorden 

Juni 1875 (Schneider). 

Pag. 266. 

P. migrirostris: Trondhjem (Storm). 

P. meles: alm. i Saude, Telemarken (Miinster). 

Pag. 267. 

Lizxus bardanæ: fundet ved Brevik af S.præst Berg (if. Moe). 

Erirhinus eqviseti: Tromsø og Moen i Maalselvdalen hyppig 

Pr 
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1877 (Schneider); Vadsø Juli 1878 (ipse); Asker og Kongs- 

vinger (Helliesen); Trondhjem og Garten (Storm). 

239. E. brunnirostris Fabr.: fundet ved Kristiania (Moe); ny for 

Faunaen. 

E. acridulus: Trondhjem (Storm). 

E. æthiops: Tromsø 1877 (Schneider); Kongsvinger alm. (Min- 

ster & Helliesen). 

Pag. 268. 

Dorytomus tortrix: Tromsø 1860 (Staud. & Wocke); Trond- 

hjem og Bejan (Storm). 

D. bituberculatus Zett. (Er. costirostris Schønh.): Bosekop i 

Alten (Staud. & Wocke). 

Pag. 269. 

D. pectoralis, majalis & dorsalis: ved Kristiania (Minster). 

Pissodes pimi: Saltdalen (Sommerfelt); Bosekop i Alten alm. 

(Staud. & Wocke, ipse 1878); Moen i Maalselvdal 1877, samt 

Bergen (Schneider); paa Dovrefjeld ovenfor Domaas hyppig 

1877 (ipse). 

Pag. 270. 

P. motatus: Hougsund (Helliesen). 

240. P. piniphilus Herbst: fundet paa Modum (Moe) og ved Kri- 

stiania (Minster); ny for Faunaen. 

241. Balaninus brassieæ Fabr.: ikke sjelden omkring Kristiania paa 

Salixarter (Moe, Minster); Frogner, Asker og Kongsvinger 

(Helliesen); ny for Faunaen. 

242. B. pyrrhoceras Marsh.: sammen med foregaaende (Moe, Miin- 

ster); ny for Faunaen. 

243. Rhinoncus leucogaster Marsh. (myriophylli Gyll.): fundet ved 

Lutvandet i Aker paa Myriophyllum (Moe) og i Asker (Hel- 

liesen); ny for Faunaen. 

244, BR. velaris Gyll. 

Par 271. 

245. R. subfasciatus Gyll. 

246. B. bruchoides Herbst: (leucogaster Gyll.): fundet ved Kristia- 

nye for Faunaen, fundne ved Kristia - 

nia af Gartner Moe. 

- 
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nia (Miinster, Schneider) og i Asker (Helliesen); ny for 

Faunaen. 

R. 4-nodosus: Kongsvinger (Helliesen). 

KR. pericarpius: alm. ved Bergen (Schneider). 

247. Coeliodes epilobii Payk.: fundet paa Myrer i Kristiania Omegn 

paa Epilobium palustre (Moe); ny for Faunaen. 

C. geramti: Brevik (Miinster); Asker (Helliesen). 

Pag. 272. 

248. C. qvereus Fabr.: fundet paa Modum paa Eg af Gartner 

Moe; ny for Faunaen. 

249. Ceutorhynchus pumilio Gyll.: Vegaarshejen i Nedenæs Juli 1872 

(Schneider); ny for Faunaen. 

250. C. apicalis Gyll.: Kristiania (Moe); ny for Faunaen. 

251. C. troglodytes Fabr.: ved Kristiania om Vaaren under Stene 

(Moe); Bygdø (Helliesen); ny for Faunaen. 

Pag. 273. " 

C. pollinarius: fundet paa Blomsterne af Cynoglossum offici- 

nale i Bækkelaget ved Kristiania (Moe). 

252.C. rugulosus Herbst.: Kristiania (Miinster); ny for Faunaen. 

253. 0. atratulus Gyll.: Kristiania (Moe); ny for Faunaen. 

Pag. 274. 

254. C. suleicollis Payk. (cyanipennis Gyll., Thoms.): fundet ved 

Bellevue ved Siden af Tøien (Minster); ny for Faunaen. 

NB.! UC. sulcicollis Gyll., Thoms. (Siebke p. 273) er identisk 

med UC. pleurostigma Marsh., hvilket Navn som det ældste 

har Prioriteten, ligesom UC. cyanipenmmis Gyll., Thoms. maa 

vige for det dermed synonyme U. sulcicollis Payk. 

.C. qvadridens Panz. (boraginis Gyll.): Kristiania (Moe); ny 

for Faunaen. 

256. Orechestes alni L.: Søndmør paa Alnus (H. Strøm). — Arten, 

der sees at være ubekjendt for Thomson (Skand. Col. 7. 

282), er flere Steder i Tydskland observeret og udklækket 

i Mængde af Larver i Ore- og Almeblade (samlgn. Kalten- 

bach: Die Pflanzenfeinde p. 536 & 611). 

257.0. jota Fb.: Tøien'(Miinster); ny for Faunaen. 

25 OT 
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258. 0. fagi L.: fundet ved Laurvik (if. Moe); ny for Faunaen. 

O. scutellaris: Asker (Helliesen). Var. & & f.: Saude i Tele- 

marken (Minster). 

O. stigma: Vakermoen paa Ringerike og Lyse i Nordmarken 

(Helliesen). 

Pag. 275. 

259.0. decoratus Germ.: vestre Aker 26de Mai 1878 (Helliesen); 

ny for Faunaen. 

O. salicis & Ruscei: Asker (Helliesen). Førstnævnte ogsaa 

ved Alteidet Juni 1877 (Schneider). 

O. populi: Ringebo 1877 (ipse); Asker (Helliesen). 

O. saliceti: Øxfjord i Loppen Juni 1878 (ipse); Tromsø 

(Schneider). 

Cionus scrophularie: Odalen (ipse); Asker (Heiliesen); C. ver- 

baser & hortulanus: Ringebo (ipse); Asker (Helliesen) tillige- 

med thapsus og pulchellus. 

Pag. 276. 

Nanophyes lythri: Asker (Helliesen). 

260. N. globulus Germ: fundet ved Kristiania (Moe); ny for Faunaen. 

Tychius venustus: Kristiania og Modum (Miinster). 

Pag. 277. 

T, viscarie: ved Bækkensten i Bundefjorden me Juni 1875 

(Schneider). 

261. Gymnetron collinus Gyll.: fundet ved Kristiania (Moe); ny for 

Faunaen. 

Miarus campanulæ: Lullelpmnane og Ringebo Juni 1877 (ipse). 

Pag. 278. 

Elleschus bipunctatus: Hougsund og Lyse i Nordmarken (Hel- 

liesen). 

262. E. scanieus Payk.: fundet i Asker (Helliesen); ny for Faunaen. 

Anthonomus druparum: Lillehammer Juni 1877 (ipse). 

263. A. ulmi De G.: fundet ved Kristiania (Moe); ny for Faunaen. 

Pag. 279. 

264. Å. varians Fabr. med var. & Th. (melanocephalus Gyll.): fun- 

det omkring Kristiania (Moe); ny for Faunaen. 
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Brachonyx indigena: Ekeberg ved Kristiania 10de Mai 1875 

(Schneider). 

Magdalinus violaceus: Ringebo 1877, Bosekop i Auen Juni 1878 

(ipse); Asker (Helliesen) tilligemed duplicatus, carbomarius 

og prumi. | 

Pag. 280. 

265. M. asphaltinus Germ.: Bosekop (Staud. & Wocke). 

DM. phlegmaticus: do. (do). 

266. M. aterrimus Fabr. (stygius Gyll.): fundet ved Kristiania (Moe, 

Minster); ny for Faunaen. : 

267. M. barbicornis Latr.: fundet ved Kristiania (Miinster) og i 

Asker (Helliesen); ny for Faunaen. 

Calandra granaria: Søndmør i Risengryn (H. Strøm). 

Pag. 281. 

Rluyncolus chloropus: ikke sjelden ved Bosekop (Staud. & 

Wocke). 5 

Hylastes ater: Høvringfjeldet i Sell og Domaas paa Dovre 

Juli 1877 (ipse). 

Pag. 282. 

H. palliatus: Bosekop i Alten (Staud. & Wocke); 

sammen med foregaaende 1877; i Odalen særdeles hyppig 

(ipse); Asker (Helliesen). 

268. Phloeophthorus rhododactylus Gyll.: fundet ved Kristiania 

(Moe, Miinster, Helliesen); ny for Faunaen. 

Hylurgus piniperda: Søndmør (H. Strøm); Bosekop i Alten 

(Staud. & Wocke, ipse); meget hyppig i Odalen, Solør og fl. 

Steder (ipse). 

Dendrochtonus micans: i Masse paa Ladegaardsøen April 1875 

paa Granstubber (Schneider); paa Furu i Skoven ovenfor 

Domaas paa Dovre Juli 1877 (ipse). 

Pag. 283. 

Polygraphus pubescens & Xyloterus lineatus: særdeles hyppige 

i Odalen. Førstnævnte forekommer ogsaa ifølge H. Strøm i 

Søndmør. 
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269. Crypturgus cinereus Herbst: fundet under Granbark ved Kri- 

stiania (Moe); ny for Faunaen. 

Pag. 284. 

Tomicus stenographus: Domaas 1877 sammen med typographus, 

acuminatus og chalcographus (ipse). Særdeles hyppig i Vaage 

1878 sammen med typographus, acuminatus og Hylurgus 

pimperda if. Forstmester Barth. 

T. typographus: Søndmør (H. Strøm). 

T. larieis: Høvringfjeldet i Sell under Furubark 1877 (ipse); 

Asker (Helliesen). 

270. T. miecrographus Gyll.: fundet ved Kristiania (Moe); ny for 

Faunaen. 

Pag. 285. 

Scolytus destructor: Jondalen ved Kongsberg og Tøien alm. 

(Minster). 

271.8. pruni Ratz.: sporadisk, undertiden i Mængde paa forskjellige 

Steder i det søndenfjeldske Norge op til Sell (Moe); Tøien 

og Bellevue ved Kristiania alm. paa Ulmus (Miinster, Hel- 

liesen); ny for Faunaen. 

272.8. multistriatus Marsh.: fundet paa Alm ved Tøien af Moe og 

Minster; ny for Faunaen. 

Prionus coriarius: et Explr. erholdt fra Arendal af Minster 1878. 

Tragosoma depsaria: Saude i Telemarken (Minster). 

Pag. 286. 

Callichroma moschata: Saude (Minster); Fredrikshald, Asker, 

Ladegaardsø og Frogner ved Kristiania (Helliesen). 

Spondylis buprestoides: Saude og Brevik (Minster); Hvaløerne, 

Asker og Stavanger (Helliesen); Odalen (ipse). 

Asemum striatum: Saltdalen (Sommerfelt); Bosekop (Staud. & 

Wocke); Laurgaard og Domaas hyppig 1877 (ipse); Asker 

(Helliesen). — Var. b Gyll.: Sydvaranger (Sandberg). 

Pag. 287. 

Criocephalus rusticus: ikke sjelden i Odalen (ipse); Hvaløerne 

(Helliesen). 

COriomorphus castaneus & fuscus: Asker (Helliesen). 
Vid.-Selsk, Forh. 1879. No, 3. 5 
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Nothorhina muricata: Ryenberg ved Kristiania, samt Houg- 

sund (Moe). 

Pag. 288. 
Hylotrupes bajulus: Saude i Telemarken (Minster); Hvaløerne 

(Helliesen). — Nævnes af H. Strøm fra Kahrs's Samling i 

Bergen. 

Calliditum coriaceum: Laurgaard i Sell (Moe). 

C. violaceum: ikke sjelden ved Bosekop i Alten (Staud. & Wocke, 

ipse), Laurgaard 1877; Fredrikshald og Asker (Helliesen); 

Trondhjem alm. (Storm). 

Anm. H. Strøm optager i sin Beskrivelse af Insekter fra Søndmør Anaglyptus 

mystieus L. (D. Vid. Selsk. Skr. 1783 p. 60: Leptura mystica), hvoraf 

han anfører at have seet et dødt og halv fordærvet Explr. uden nær- 

mere at angive hvor. Efter dette kan denne ellers intet Sted i vort 

Land hidtil observerede Art her ikke optages, da vedkommende Explr. 

muligens — eller troligtvis — skriver sig andetstedsfra. 

Pag. 289. 

Platynotus artetis: alm. ved Brevik (Minster); Asker (Helliesen). 

P. rusticus: Enebak og Saude (Mönster); Odalen og Lilleham- 

mer (ipse); Asker (Helliesen). 

273. P. Moéi Thoms. Opusc. Ent. 552: opdaget af Gartner Moe, efter 

hvem den er bleven opkaldt af Thomson, ved Laurgaard i 

Sell paa Salix capræa. å 

Cænoptera minor: Brevik (Minster); Odalen (ipse); Asker (Hel- 

liesen). 

Necydalis major: Saude i Telemarken og Hof i Soløer (Minster); 

Odalen (ipse). 

Pag. 290. 

Rhagium mordaz: Søndmør (H. Strøm); ikke sjelden ved Bo- 

sekop i Alten (Staud. & Wocke); Sydvaranger (Sandberg, 

Collett); Nymo i Maalselvdalen (Schneider); Ringebo og Aas- 

dalen (ipse); Fredrikshald, Asker og Nordrehoug (Helliesen); 

Trondhjem (Storm). 

R. inqvisitor: ikke sjelden ved Bosekop (Staud. & Wocke); Fred- 
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riksberg i Maalselvdalen (Schneider); hyppig ved Domaas 

1877; Fredrikshald og Asker (Helliesen); Trondhjem (Storm). 

Toxotus meridianus: Modum (Moe). 

T. cursor: Søndmør (H. Strøm); Trondhjem (Storm); Tromsø 

1877 (Schneider); Storelvdalen tilligemed T. -lamed 1877 

(Miinster); Fredrikshald, Krogskoven, Næsodden o. fl. St. 

(Helliesen). | 

Anm, Sommerfelt opfører som forekommende i Saltdalen Leptura 4-maculata. 

Da imidlertid denne Art (Toxotus 4-maculatus L.) ellers ikke vides fundet 

noget Sted i Landet, og ifølge Thomson i Sverige blot er fundet i 

Skaane af Prof. Fallén, er det vel rimeligst at antage, at den omhand- 

lede Art har været 7. lamed. 

Pag. 291. 

Pachyta interrogationis: Nymo i Maalselvdalen 1877 (Schneider). 

P. borealis: Krogskoven Juni 1878 (Helliesen). 

P. virginea: Saltdalen (Sommerfelt); alm. ved Brevik (Minster); 

Høvringfjeldet i Sell, samt mellem Rise og Drivstuen i Opdal 

(ipse); Asker (Helliesen). ; 

P. strigilata: Sydvaranger (S.præst Sandberg); Fredrikshald og 

Asker (Helliesen). 

Pag. 292. 

P. septentriomis: ved Colmi Javre i Sydvaranger Juli 1878 

(Collett). 

P. collaris: Hvaløerne og Asker (Helliesen). 

Leptura tabacicolor: Hval i Asker og Vikersund paa Modum 

(Helliesen). 

Pag. 293. | 

Leptura 6-maculata: Oppegaard i Bundefjord Juni 1875, Sollid- 

sæter i Krydsherred Juli 1876, Bjerkeng i Maalselvdalen Juli 

1877 (Schneider); Brevik (Minster). 

L. maculicorms: Fredrikshald og Asker alm. (Helliesen); Trond- 

hjem og Orkedalen alm. (Storm). 

L. testacen: Hvaløerne og Asker (Helliesen); Trondhjem (Storm). 

Pag. 294. 
L. sangvinolenta: Fredrikshald, Hvaløerne og Asker lesen 
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L. 4-fasciata: Nordmarken og Asker (Helliesen); Søndmør ae 

Strøm). 

L. elongata: alm. ved Brevik (Minster); Asker Her 

L. attenuata: Modum (Moe). Nævnes ogsaa af H. Strøm som 

forekommende i Søndmør. 

Pag. 295. 

L. nigra & melanura: Brevik (Miinster); sidstnævnte ogsaa i 

Søndmør (H. Strøm); Odalen (ipse), samt i Asker (Helliesen). 

Acanthocinus ædilis: Søndmør (H. Strøm); Trondhjem (Storm); 

Bosekop i Alten (Staud. & Wocke); Domaas paa Dovrefjeld 

(ipse); Fredrikshald, Asker og Hougsund (Helliesen). 

A. griseus: fundet paa Ved fra Moss af Gartner Moe. 

Liopus mebulosus: Vestfjorddalen ved Gausta i Telemarken 

(Minster). 

Acanthoderes varius: Saude i Telemarken (Minster). 

Pag. 296. 

Pagonocheres fasciculatus: Bosekop i Alten (Staud. & Wocke); 

Trondhjem (Storm); Asker og Vikersund paa Modum 

(Helliesen). 

P. hispidus: Saude i Telemarken (Minster). 

274. P. bidentatus Th.: fundet paa søndre Sandø, en af Hvaløerne 

(Helliesen); ny for Faunaen. 

Monochamus sutor: Sydvaranger (Sandberg); Odalen alm. (ipse); 

Trondbjem (Storm); Fredrikshald og Asker (Helliesen). 

Pag. 297. 

Lamia textor: Saude i Telemarken (Minster). 

Saperda carcharias: Søndmør (H. Strøm); Odalen og Ringebo 

(ipse). Ifølge Forstmester Gløersen er den alm. i de plan- 

tede Populusarter ved Jæderens Planteskoler. Fredrikshald, 

Asker, Nordmarken (Helliesen). 

S. populnea: Brevik (Minster). 

S. scalaris: Tromsø August 1877 (Schneider); Bø i Vesteraalen 

(Sandberg); Næsodden (Helliesen). 

Pag. 298. 

Agapanthia angusticollis: Hesthaga i Asker 1877 (Helliesen). 
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Tetrops præusta: Lillehammer Juni 1877 (ipse); Hesthaga i 

Asker s. Å. (Helliesen). 

OQberea oculata: Enebak (Miinster). 

O. linearis: Hval i Asker (Helliesen). 

Pag. 299. 
Phytoecia cylindrica: Asker og Frogner ved Kristiania (Helliesen). 

Donacia spmosa: Asker og Næsodden (Helliesen). 

Pag. 300. 
D. bidens: Fredrikshald, Asker, Næsodden (Helliesen). 

D. dentata: Bygdø (Helliesen). 

D. spargamt: Fredrikshald (Helliesen). 

D. sagittariæ med var. c Th.: Asker (Helliesen). 

275.D. lemnæ Fabr.: fundet ved Kristiania (Moe); ny for Faunaen. 

D. aqvatica: Saltdalen (Sommerfelt); Asker og Østensjø (Hel- 

liesen). 

Pag. 301. 

D. limearis: Leangen 1 Asker og Østensjø (Helliesen). 

D. typhæ: Leangen i Asker (Helliesen). 

D. gemeulata (= comart Suffr.): Bosekop i Alten (Staud. & 

Wocke). 

Pag. 302. 

Syneta betulæ: Land samt Saude i Telemarken (Minster). 

Orsodachna cerasi: Modum paa Anemone nemorosa (Minster); 

Asker og Modum paa Spiræa ulmaria (Helliesen). 

Pag. 303. 

276. Lema Erichsoni Suff.: fundet ved Kristiania (Moe); ny for 

Faunaen. 

L. puncticollis: Kristiania, og cyanella: Asker (Helliesen). 

Pag. 304. 

Adimonia tanaceti: Rissen (Storm); Fredrikshald og Asker 

(Helliesen). 

Å. rustica: Saude og Tinsand i Hitterdal (Miinster); Asker 

(Helliesen); Hiteren og Orkedalen (Storm). 

Galeruca capreæ: Søndmør paa Or(?) if. H. Strøm; Bosekop i 

Alten (Staud. & Wocke); Ringerike (Helliesen). 
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G. viburni: alm. i Asker (Helliesen) og ved Brevik (Miinster). 

G. limeola: Saude paa Alnus incana (Miinster). Rimeligvis er 

det ogsaa denne, H. Strøm beskriver fra Søndmør som alm. 

paa Or (Acta Hafn. 1788 p. 265: Chr. testacea). 

G. Calmariensis: Næs Værk (Schneider). 

Pag. 305. 

G. tenella: Tromsø 1877 (Schneider); hyppig ved Eidsvold, 

Lillehammer og i Ringebo Juni 1877. 

Agelastica almi: Saude, Brevik og Hougsund (Miinster); Odalen 

(ipse); Fredrikshald og Hvaløerne (Helliesen); hyppig i 

Søndmør (H. Strøm). 

Phyllobratica 4-maculata: Vakermoen paa Ringerike (Helliesen). 

Pag. 306. 

Luperus rufipes og flavipes: Asker (Helliesen). Sidstnævnte 

ogsaa ved Trondhjem og i Orkedalen (Storm). 

277. Longitarsus parvulus Payk.: fundet ved Kristiania (Moe, Mun- 

ster); ny for Faunaen. 

278. L. nasturtii Fabr.: Kristiania (Moe); ny for Faunaen. 

L. verbasci: Asker (Helliesen). 

L. atricillus: Søndmør (H. Strøm); Bosekop i Alten (Staud. & 

Wocke). 

Pag. 307. 

279. L. pusillus Gyll.: Kristiania (Moe); ny for Faunaen. 

Pag. 308. 
Phyllotreta vittula: Ringerike (Helliesen). 

Aphthona atrocoerulea: Nordrehoug paa Ringerike (Helliesen). 

Pag. 309. 

Sphæroderma cardwi: Hvaløerne (Helliesen). 

Crepidodera exoleta: Søndmør (H. Strøm). — C. mitidula & helæi- 

nes, samt Hippuriphila Mooderi: Asker (Helliesen). 

Pag. 310. | 

280. Balanophora obtusata Gyll.: Asker (Helliesen); ny for Faunaen. 

281. B. ehrysanthemi Gyll.: Kristiania (Moe) og Hougsund (Hel- 

liesen); ny for Faunaen. 

Plectroscelis concinna: Hougsund (Helliesen). 
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Pag. 311. 

Phylliodes chrysocephala: Bellevue ved Kristiania og Brevik 

(Miinster). 

282. P. cyanoptera Ill. (elongata Gyll.): fundet ved Hougsund, samt 

Bellevue ved Siden af Tøien- (Minster); ny for Faunaen. 

P. affims: vestre Aker paa Solanum dulcamara (Schneider). 

Pag. 312. 

Chrysomela geminata: Hvaløerne og Asker (Helliesen); alm. 

paa Hypericum 25de August 1878 ved Østensjø (Miinster); 

Garten (Storm). 

C. marginata: Søndmør (H. Strøm); Saltdalen (Sommerfelt); 

Bosekop i Alten (Staud. & Wocke); Andenæs Aug. 1877 

(Schneider); Aasdalen, Laurgaard og Dovre 1877 (ipse); 

Leangen i Asker (Helliesen); Trondhjem og Rissen (Storm). 

C. analis: alm. i Saude (Minster); Laurgaard 1877 (ipse); 

Hvaløerne, Asker og Vikersund (Helliesen). 

283.C. lamina Fabr.: forekommer paa Jæderen (Moe); ny for 

Faunaen. 

C. grammis: Saude, Flatdal, Hof, (Minster); ved Frognersæ- 

teren og ved Østensjøvandet alm. Septbr. 1875 (Schneider); 

Qdalen enkelte Aar ikke sjelden (ipse). 

Pag. 313. E 
C. polita: Rissen (Storm); Fredrikshald (Helliesen). 

C. fastuosa: Søndmør (= C. bilineata H. Strøm Trondh. Vid. 

S. Skr. 1768 p. 319); Orkedalen (Storm). 

C. staphylea: Søndmør (H. Strøm); alm. ved Bergen, ikke 

sjelden paa Tromsøen (Schneider); Vadsø Juli 1877 (Schnei- 

der & ipse); alm. i Odalen, Fredrikshald og Asker (Helliesen). 

Alm. ved Trondhjem overalt, Hiteren, Garten etc. (Storm). 

C. sanguinolenta: Tinsand i Hitterdal (Miinster); Fredrikshald 

og Asker (Helliesen). 

C, goettingensis: Asker (Helliesen). 

C. hypericei: Brevik og Sørfjord (Minster); Hvaløerne og Asker 

(Helliesen). 
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Pag. 314. 

Lina ænea: overordentlig talrig i Fron 1877—78 paa Alnus 

incana. | 

L. ruficaudis: Enebak (Miinster); Sarabraaten (Schneider). 

L. lappomiea: særdeles hyppig ved Bosekop i Alten 1860 

(Staud. & Wocke); ved Alteidet Juni 1878 (Schneider), samt 

i Fron 1877—78 (ipse). 

L. populi: Trondhjem (Storm). 

Pace 215: | 

L. longicollis: Ringebo 1877 (ipse); Trondhjem (Storm). 

L. collaris: meget alm. ved Bosekop 1860 (Staud. & Wocke); 

et Explr. s. St. Juni 1878 (ipse). 

L. alpina: Gausta i Telemarken (Minster). 

Gontoctena viminalis: Lillehammer 1877 (ipse); Enebak (Min- 

ster). 

Pag. 318. 

G. pallida: Saltdalen (Sommerfelt); Bosekop (Staud. & Wocke); 

Trondhjem og Orkedalen (Storm); Tromsø (Schneider); Syd- 

varanger (Sandberg); Gaustai Telemarken (Miinster); Ringebo- 

fjeldene (ipse) etc. Siebkes Anførsel om dens almindelige 

Forekomst omkring Kristiania beror muligens paa en For- 

vexling med 5-punctata, som er den her forekommende Art, 

medens pallida kun forefindes høiere tilfjelds. 

Pag. 319. 

Gastrophysa viridula: Røldal, Hardanger, Røraas (Miinster); 

Trondhjem, Garten og Frøjen (Storm); Laurgaard i Sell 1877 

sammen med G. polygomi (ipse); sidstnævnte ogsaa fundet 

i Asker af Helliesen tilligemed Phædon armoraciæ. 

Plagiodera salicis: Saltdalen (Sommerfelt); ved Bækkensten i 

Bundefjorden 6te Juni 1875 alm. paa Salix (Schneider). 

Phædon armoraciæ: Bejan (Storm). 

Pag. 320. 

Phyllodecta vulgatissima: Søndmør (H. Strøm): Trondhjem 

(Storm); hyppig ved Bosekop (Staud. & Wocke). 

P. vitellinæ: Saltdalen (Sommerfelt); Trondhjem og Orkedalen 
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(Storm); Bosekop i Alten, Øxfjord i Loppen, Porsanger og 

Sydvaranger 1878 (ipse); Fredrikshald, Asker og Kongsvin- 

ger (Helliesen). 

Hydrothassa aucta: Røraas (Minster); Asker (Helliesen). 

H. marginella: Saltdalen (Sommerfelt); Trondhjem paa Ranun- 

culus (Miinster, Storm); Laurgaard i Sell (ipse); Søndmør 

(H. Strøm). 
Pag. 321. 

Prasocuris phellandrv: Østensjøvandet (Minster); Søndmør (H. 

Strøm). 

COlythra 4-punctata: Saude, Trondhjem (Miinster, Storm); Rin- 

gebo og Kongsvold paa Dovre (ipse); Hvaløerne og Asker 

(Helliesen); Søndmør (H. Strøm). 

CI. 3-dentata: Saude (Minster); Asker og rede (Hel- 

liesen). 

Cl. humeralis: Asker (Helliesen). 

Pag. 322. 

Cryptocephalus sericeus: Asker, Næsodden, Malmøen og Fred- 

rikshald (Helliesen). 

OC. hypochæridis: alm. i Asker (Helliesen). 

284. C. cordiger L.: Kristiania (Moe); ny for Faunaen. 

GC. 6-punctatus: Graven i Hardanger (Schneider); Stabursnæs 

i Porsanger 3die Juli 1878. 

C. distingvendus: Ringerike (Helliesen). Var. ce ved Lilleham- 

mer (ipse) og var. f i Vestfjorddalen (Minster). 

C. coryli: Ringerike (Helliesen). 

Pag. 323. 

C. mitens: Saude (Minster); Lillehammer og Odalen (ipse); 
Asker (Helliesen). 

C. mitidulus: Saude (Minster); Asker og Ringerike (Helliesen). 
285.0. flavipes Fabr.: Kristiania (Moe); ny for Faunaen. 

UC. 4-pustulatus & Moræi: Kristiania (Minster); Asker (Hel- 

liesen). Muligens er det 4-pustulatus, der af Sommerfelt er 

opført i Fortegnelsen over Saltdalens Insekter under Navnet 

4-punctatus. 



så! 

Den p. 15 som No. 7 af de for Faunaen nye Coleoptera opførte Trechus micros | 

Herbst udgaar af Fortegnelsen, da Anførselen grunder sig paa en Misforstaaelse. ; 

Til Gjengjæld kan imidlertid p. 69 efter Tetrops præusta indtages som ny for Fat - 

 naen: Stenostola nigripes Fabr., der er fundet ved Kristiania og Sandviken paa Alm 

og Nøddetræer af Gartner Moe, HA ey 



Om den chemiske Affinitet. 

Af 

C. M. Guldberg og P. Waage. 

(Fremlagt i Mødet 21de Marts). 

: S 1. Indledning. 

I Aaret 1867 har vi under Titelen ,Etudes sur les affinités 

chimiques* udgivet en Afhandling om den chemiske Affinitet, hvori 

vi fornemmelig har beskjæftiget os med den chemiske Massevirk- 

ning. Vi udtalte den Anskuelse, at Resultatet af en chemisk Pro- 

ces ikke alene afhænger af de Stoffe, der danne de nye chemiske 

Forbindelser, men ogsaa af alle andre forhaanden værende Stoffe, 

hvilke vi med et fælles Navn kalde fremmede Stoffe, fordi de udøve 

Indflydelse, selv om de ikke undergaa nogen chemisk Forandring 

under Processen; til de fremmede Stoffe henregnes da ogsaa Op- 

løsningsmidlerne. 

De chemiske Kræfter, der virke mellem Stofferne, afhænge af 

Temperaturen, Trykket, Aggregattilstanden og Mængdeforholdet. 

Vi adskilte de chemiske Kræfter i to Hovedgrupper, nemlig i de 

egentlige Affinitetskræfter, der fremkalde Dannelsen af nye chemi- 

ske Forbindelser, og i de sekundære Kræfter, hvis Virkning er at 

henføre til de fremmede Stoffe. 

De chemiske Processer, der bedst egne sig til Studiet af de 

chemiske Kræfter, vare efter vor Formening de Processer, hvori 

der indtraadte en Ligevægtstilstand mellem Kræfterne, altsaa i de 

Processer, hvor den chemiske Reaktion samtidig kunde foregaa i 

to modsatte Retninger. Som Exempler herpaa anførte vi: 
Vid-Selsk. Forh. 1879. No. 4. l 
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1) Et Metal oxyderes af Vanddamp, og Metaloxydet reduceres 

under de samme Omstændigheder af Vandstof. 

2) Dissociation af et Legeme AB, hvorved samtidig findes Be- 

standdelene Å og B og det oprindelige Stof AB. 

3) To opløselige Stoffe give Anledning til en dobbelt Substi- 

tution; saaledes vil Alkohol og Eddikesyre delvis gaa over i Æther 

og Vand, og omvendt vil Æther og Vand delvis gaa over i Alko- 

hol og Eddikesyre. 

4) Et opløseligt og et wuopløseligt Salt bytter delvis Syrer; 

saaledes vil svovlsur Kali og kulsur Baryt delvis gaa over i kulsur 

Kali og svovlsur Baryt, og omvendt vil kulsur Kali og svovlsur 

Baryt delvis gaa over i svovlsur Kali og kulsur Baryt. Det var 

navnlig denne sidste Klasse af chemiske Processer, der blev gjort 

til Gjenstand for vore experimentale Undersøgelser. 

Af vore egne experimentale Undersøgelser i Forbindelse med 

det allerede bekjendte Materiale udledede vi Loven for den chemi- 

ske Massevirkning. 

Naar to Stoffe Å og B omseætte sig i to mye Stoffe A' og B,, 

saa maales den chemiske Kraft, hvormed Å og B virke paa hinan- 

den, ved den i Tidsenheden dannede Mængde af de nye Stoffe A' og B". 

Mængden af et Stof i Volumenheden, hvori den chemiske Pro- 

ces foregaar, har vi kaldt Stoffets aktive Masse. 

Ved den aktive Masse forstaaes egentlig Mængden af Stoffet 

indenfor Aktionssfæren; men under forøvrigt lige Forhold kan Ak- 

tionssfæren repræsenteres af Volumenheden. 

Den chemiske Kraft, hvormed to Stoffe Å og B virke paa hin- 

anden, er lig Produktet af deres aktive Masser multipliceret med 

Affinitetskoefficitenten. (Se Etudes. . . Side 6). 

Ved Affinitetskoefficienten forstaaes en Koefficient, der afhæn- 

ger af de to Stoffers chemiske Natur og af Temperaturen. - Beteg- 

nes de aktive Masser af Å og B med p og q, og betegner k Affi- 

nitetskoefficienten, saa er den mellem Å og B virkende chemiske — 

Kraft udtrykt ved kpq; hvilket Udtryk altsaa repræsenterer den 

Mængde af A og B, der i Tidsenheden omsættes i A' og B.. 

Naar i en chemisk Proces A og B omsættes i A' og B' og 
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omvendt A' og B' kan omsættes i Å og B, saa er der Ligevægt 

tilstede, naar den mellem A og B virkende chemiske Kraft er lig 

den mellem A' og B' virkende chemiske Kraft. 

Betegnes de aktive Masser af A' og B' med p' og q, og be- 

tegnes deres Affinitetskoefficient med k”, saa er den chemiske Kraft, 

der virker mellem A' og B', udtrykt ved k'p'4., hvilket Udtryk re- 

præsenterer den Mængde af Å” og B, som i Tidsenheden omsættes 

i Å og B. 

Betingelsen for Ligevægten udtrykkes altsaa ved Ligningen 

kpgq = kp"... (1) 
I det ovenstaaende er i Korthed fremstillet Loven for Masse- 

virkningen og Betingelsen for Ligevægten, under Forudsætning af 

at de sekundære Kræfter sættes ud af Betragtning. (Se Etudes 85). 

I vort ovenfor citerede Arbeide har vi verificeret Loven om 

Massevirkningen blandt andet ved følgende 2 Klasser af chemiske 

Processer: 

1) Kulsure Alkaliers Virkning paa svovlsur Baryt og svovlsure 

Alkaliers Virkning paa kulsur Baryt. 

2) Ætherdannelsen; se Berthelot og Saint Giles Ann. de chi- 

mie et de physique 1862. 

I 1869 har J. Thomsen i Kjøbenhavn (se Pogg. Ann. Bd. 138) 

offentliggjort thermochemiske Undersøgelser over Affinitetsforhol- 

dene mellem Syrer og Baser i vandig Opløsming, og Resultaterne 

af disse Forsøg bekræfte ligeledes vor Lov om Massevirkningen. 

I 1876 har H. Ostwald i Dorpat bestemt Affinitetsforholdene 

mellem Syrer og Baser ved Hjælp af Volumforandringerne (se 

Journal f. p. Chemie, Bd. 16, Side 385), og derved bekræftet de af 

Thomsen fundne Resultater. Paa samme Tid har Ostwald af For- 

Søgene udledet en Egenskab ved Affinitetskoefficienten, hvilken 

Egenskab han udtrykker i den Sats, at Affimitetskoefficienten er et 

Produkt af 2 Koefficienter, hvoraf den ene tilhører Stoffet A og den 

anden Stoffet B. 

I 1877 har Horstmann opstillet en Theori for Forbrændingen 

af Blandinger af Kulozyd og Vandstof (se Liebig, Ann. Bd. 190). 

« Denne Theori er intet andet end vor Lov om Massevirkningen; 
1* 
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lader man i Ligning (1) p betegne Vandstofmængden, q Kulsyre- 

mængden, p' Vanddampmængden og q' Kuloxydmængden, alt efter 

Forbrændingen, saa finder Horstmann, at Forholdet k: k' er afhæn- 

gigt af Temperaturen. 

I 1877 har van't Hoff (se Berichte d. ch. Gesellschaft zu Ber- 

lin, 10 Jahrg.) beregnet Ætherdannelsen efter en Formel, der fuld- 

stændig falder sammen med Ligning (1); som tidligere nævnt har 

vi allerede udført denne Beregning i vort i 1867 offentliggjorte 

Arbeide. 

Da saaledes Loven om Massevirkningen synes at gjælde for 

uopløselige, opløselige og gasformige Stoffe, ledes man til at be- 

tragte den som en almindelig Lov, der gjælder ved alle chemiske 

Processer. 

Vi skal i det efterfølgende begrunde dette dels ved at udvikle 

denne Lovs fysiske Betydning og dels ved at vise dens Anvendelse 

ved en Række forskjelligartede chemiske Processer. 

Som ovenfor anført har vi til Studiet af den chemiske Affini- 

tet valgt de chemiske Processer, hvori den chemiske Reaktion sam- 

tidig kan foregaa i to modsatte Retninger. Saadanne chemiske 

Processer ere hidindtil i Chemien betragtede som enkeltstaaende. 

Vi tro imidlertid, at man bør gjøre den Opfatning gjældende, at 

de chemiske Processer, hvori samtidig de to modsatte Reaktioner 

komme tilsyne, egentlig er at betragte som de almindelige eller 

fuldkomne chemiske Processer, hvorimod de Tilfælde, hvori kun 

den ene Side af Reaktionen kommer tilsyne, ere at anse som ufuld- 

komne chemiske Processer, hvilke med Lethed lade sig indordne 

under de første. Forskjellige Omstændigheder kan foranledige, at 

en chemisk Proces kommer til at fremtræde som en ufuldkommen 

Proces. 

Den modsatte Reaktion kommer saaledes ikke tilsyne, naar 

et eller flere af de nydannede Stoffe unddrager sig den chemiske 

Reaktion, enten derved at Stoffet træder ud af Processen, eller der- 

ved, at de nydannede Stoffe give Anledning til nye chemiske Reak- 

tioner. I sidste Tilfælde fremkommer en saakaldet sammensat 

chemisk Proces. Naar til Exempel Saltsyre virker paa Zink, er- 
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holdes Chlorzink, og Vandstoffet undviger i Gasform. Indeslutter 

man Vædsken hermetisk i et Kar, hindres Vandstoffet fra at und- 

vige, og den modsatte Reaktion kommer tilsyne, idet Vandstofud- 

viklingen efter en vis Tids Forløb ophører; man har da samtlige 

4 Stoffe tilstede, og Ligevægt er opnaaet. 

Som Exempel paa en sammensat Reaktion kan anføres Fluss- 

syrens Forhold til Kiselsyre og Kiselfluorvandstoffets Dannelse af 

Fluorkisel og Vand. 

Den modsatte chemiske Reaktion kommer ikke tilsyne, naar 

Temperaturen af de dannede Stoffe antager en Værdi, der ligger 

indenfor visse Grændser. Dette indtræder til Exempel, naar den 

modsatte Reaktion bestaar i en Dissociation og Temperaturen syn- 

ker under Dissociationsgrændsen. Saaledes vil Vandstof og Surstof 

under Forbrænding danne Vanddamp, men dennes Temperatur syn- 

ker hurtigt under Dissociationsgrændsen. Er derimod Temperatu- 

ren tilstrækkelig høi, vil Vanddampenes Dissociation foregaa sam- 

tidigt og en Ligevægtstilstand etableres. 

Den modsatte chemiske Reaktion kommer tilsyneladende ikke 

tilsyne, naar Affinitetskoefficienterne antage saadanne Værdier, at 

Ligevægt opnaaes ved Tilstedeværelsen af saa smaa Mængder, at 

man ved almindelige Reaktioner ofte ikke kan paavise samme. 

Naar saaledes salpetersur Baryt tilsættes en ækvivalent Mængde 

Svovlsyre, saa vil Reaktionen tilsyneladende foregaa fuldstændig, 

og man vil vanskelig kunne paavise Tilstedeværelse af fri Svovl- 

syre og salpetersur Baryt. Dersom man derimod istedetfor Svovl- 

syre anvender Oxalsyre, vil kun en Del af Baryten bundfældes, og 

alle 4 Stoffe kan paavises. Imellem disse 2? Tilfælde er der kun 

en kvantitativ Forskjel, idet Ligevægtsligningerne ere de samme, 

men Koefficienterne have forskjellig Talværdi. 

$ 2. Theorien for den chemiske Massevirkning, naar de sekun- 

dære Kræfter sættes ud af Betragtning. 

Betragter man en chemisk Proces, der foregaar under saadanne 

Omstændigheder, at to Stoffe A og B kunne omsættes i to nye 

Stoffe A' og B, og omvendt de to Stoffe A*” og B' samtidig kunne 



6 C. M. GULDBERG OG P. WAAGE. OM DEN CHEMISKE AFFINITET. 

omsættes i A og B, saa kan de to samtidige Reaktioner, der her 

foregaa, ikke forklares alene ved Attraktionskræfter, der kunne 

antages at virke mellem Stofferne eller mellem deres Bestanddele, 

men man maa ogsaa tage i Betragtning Atomernes og Molekylernes 

Bevægelser. 

Den Ligevægtstilstand, der finder Sted ved saadanne chemiske 

Processer, er en bevægelig Ligevægtstilstand, idet der samtidig fore- 

gaar to modsatte chemiske Reaktioner, nemlig Dannelsen af A' og 

B' og Dannelsen af A og B. Naar der i Tidsenheden dannes lige- 

meget af hvert Par, er Ligevægt tilstede. Den chemiske Reaktion, 

hvorved Å og B omsættes i A' B', udtrykkes ved Ligningen 

A+ B= A+ B. 

Bestaar Molekylet Å af Atomerne eller Molekylerne « og yy, 

saa har a og y sine særskilte Bevægelser indenfor det sammensatte 

Molekyl A. Paa Grund af disse Bevægelser vil x og y snart nærme 

sig til hinanden og snart fjerne sig fra hinanden, og under visse 

Omstændigheder kan Bevægelsen blive saa vidtgaaende, at Mole- 

kylet Å spaltes i sine Bestanddele x og y. Paa samme Maade 

forholder det sig med Bestanddelene B og 3, hvoraf Molekylet B 

tænkes sammensat. Da endvidere de sammensatte Molekyler selv 

have sin Egenbevægelse, saa vil det indtræffe, at 1 Molekyl Å og 

1 Molekyl B træffe sammen. Dersom nu Å og B træffe sammen 

under saadanne Omstændigheder, at x og y samt B og ö enten ere 

indbyrdes ganske adskilte, eller at Afstanden mellem x og y og 

Afstanden mellem $ og 3 ere i Nærheden af Grændsen for Aktions- 

sfæren, saa vil de chemiske Attractionskræfter mellem - og y og 

mellem 3 og 8 kunne bevirke, at der dannes to nye Molekyler A' 

= a+3 og B'=8 +yy. 

Paa samme Maade vil Sammentræffet af to Molekyler A' og 

B*' kunne give Anledning til Dannelsen af A og B, idet Bestand- 

delene x og 5 samt B og y ere enten adskilte eller befinde sig 1 

en saa stor Afstand fra hinanden, at Attraktionskræfterne mellem 

a og y og PB og 3 ere istand til at frembringe de nye Molekyler 

A=2—+ y og B=38++3. 

En lignende Betragtningsmaade kan gjøres gjældende, dersom 
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man istedetfor en dobbelt Substitution betragter en Addition. Et 

sammensat Molekyl ABC kan under visse Omstændigheder spaltes 

i sine Bestanddele Å og B og GC, og samtidig kan A, B og C ved 

at træffe sammen forene sig til Molekylet ABC. 

Hastigheden, hvormed Dannelsen af de nye Stoffe foregaar, 

bestemmes nu saaledes. Er p og q Antallet af Å og B's Moleky- 

ler i en Volumenhed, saa er Hyppigheden af deres Sammentræf 

repræsenteret ved Produktet p q. 

Dersom nu alle Sammentræf vare lige gunstige for Dannelsen 

af nye Stoffe, saa vilde Hastigheden eller den Mængde, der omsæt- 

tes i Tidsenheden, kunne sættes lig 9 pq, hvor Hastighedskoeffici- 

enten & er afhængig af Temperaturen. Denne Betragtningsmaade, 

tidligere bekjendt fra Gasarternes Dissociationstheori, lader sig 

udvide paa følgende Maade til at gjælde i sin Almindelighed for 

alle Agregattilstande. 

Af p Molekyler, der findes i Volumenheden, er i Almindelig- 

hed blot en Brøkdel a i den Tilstand, at de ved et Sammentræf 

med B kan givé Anledning til en Omsætning; og af de q Moleky- 

ler, der findes i Volumenheden, er blot en Brøkdel b i den Til- 

stand, at de ved et Sammentræf med Å kan give Anledning til en 

Omsætning. I Volumenheden findes altsaa ap Molekyler af Stoffet 

A og bq Molekyler af Stoffet B, hvilke ved sit indbyrdes Sammen- 

træf kunne omsættes i nye Stoffe. Følgelig vil Hyppigheden af 

et Sammentræf af de Molekyler, der ere istand til at omsættes, 

være repræsenteret ved Produktet ap.bq, og altsaa vil Hastigheden, 

hvormed Dannelsen af de nye Stoffe foregaar, være udtrykt ved 

gapbq = kpq, 
idet man for Kortheds Skyld sætter 

k = oab. 

Denne Betragtningsmaade kan man udvide til at gjælde for 

en Reaktion, der betinges af Sammentræffet af et hvilketsomhelst 

Antal Stoffe. Betinges til Exempel Dannelsen af nye Forbindelser 

af Sammentræffet af 3 forskjellige Stoffe A, B og C, og er Antallet 

af Molekyler af disse Stoffe i Volumenheden betegnet ved p, q, r, 
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og betegner a, b og c de Stoffene tilhørende Koefficienter, saa er 

Hastigheden udtrykt ved 

pgapbqer = kpqr, 
idet man for Kortheds Skyld betegner med k Produktet af Koeffi- 

cienterne. 

Har man til Exempel en Additionsforbindelse ov Å + BB +yG, 

der bestaar af x« Molekyler af A, $ Molekyler af B og y Molekyler 

af C, saa er Hastigheden udtrykt ved 

oraplap.. bq.bqtl erter 

= 92%" pågå er! 

=kp*q"r", 
idet Produktet af alle Koefficienterne er sat lig k. 

Saavel Hastighedskoefficienten som Koefficienterne a, b, c, der 

afhænge af Stoffenes Natur, maa antages at være afhængige af. 

Temperaturen; hvorledes denne Afhængighed er beskaffen, kan 

alene Forsøgene afgjøre. 

Ffterat Hastigheden, hvormed Dannelsen af nye Stoffe fore- 

gaar, er bestemt, kan man opstille Betingelserne for Ligevægtstil- 

standen ved at sætte Hastighederne af de to modsatte Reaktioner 

ligestore. 

Vil man bestemme den absolute Hastighed, hvormed den che- 

miske Proces skrider fremad, bemærkes, at denne er lig Diffe- 

rentsen imellem de Hastigheder, hvormed de to modsatte Reak- 

tioner optræde. Af den absolute Hastighed bestemmes Tiden for 

den chemiske Proces's Fremadskriden. (Exempler herpaa findes i 

Etudes sur les affinites chimiques p. 55 og 61). 

Ovenstaaende Udvikling er baseret paa, at de sekundære Virk- 

ninger ikke tages i Betragtning. En saadan Undladelse af at tage 

virkende Kræfter i Betragtning synes tilladt ved meget fortyndede 

Opløsninger. Som bekjendt har man i Thermochemien et karak- 

teristisk Kjendemærke paa disse, idet en ny Tilsætning af Vand — 

ikke frembringer nogen mærkbar Varmetoning. Vi vil nu betragte 

forskjellige Systemer af Reaktioner og anvende Theorien for Masse- 

virkningen paa samme. 
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$ 3. System bestaaende af 4 opløselige Stoiffe. 

Vi ville betragte en Opløsning, hvori findes fire opløselige 

Stoffe A A, B B,, og antage, at det ene Par Å og B, kunne om- 

sættes i det andet Par A, og B efter Ligningen 

A+ B, = A, +B. 

Det forudsættes, at Parrene Å og A,; B og Bj; Å og B samt A, 

og B, ikke kunne give Anledning til nogen chemisk Reaktion. 

Betegnes i Ligevægtstilstanden de tilstedeværende Mængder 

af Stoffene med p, p,, 4, q,, hvilke Mængder for Simpelheds Skyld 

tænkes udtrykt i ækvivalente Enheder, og betegnes hele Opløs- 

ningens Volum med V, saa er de aktive Masser udtrykt ved 

D- nd 4, 
Te 

Hastigheden, hvormed Dannelsen af A, og B foregaar, er ud- 

trykt ved po. al. b, & og Hastigheden, hvormed Dannelsen af 

A og B, foregaar, er udtrykt ved 9.a, Sb, idet Hastigheds- 

koefticienten p antages at være ligestor for begge Reaktioner. 

Betingelsen for Ligevægten kan da skrives 

gal hå =9a Å bl LE ee) 

a p 4 p eller LEN NR 
ba hå e 

Sættes SER Ep b Ta 

faar man kf=ke KS EO) 
1 

Gaar man ud fra, at de oprindelige Mængder ere P, P,, Q, Q 

og at Ligevægtstilstanden er opnaaet, naar en Mængde & er omsat 

af Stofferne A og B,, saa er altsaa, 

p=P—8 p=P +å, 

q=Q++% u=QU—8. 

Indsættes disse Værdier i Ligning (3), saa erholdes en Ligning 

af 2den Grad med Hensyn paa &, og opløses denne, idet man for 
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Kortheds Skyld sætter, K=», faar man 
1 

EAP+QIFR+Q (ea DER P, Q—xPQ 
2(x—1) PE 2(x—1) x—1 

Man tager øverste Fortegn, naar » >1 og nederste Fortegn, 

naar v<1. Værdien af & bliver i denne Ligning positiv, naar 

PP 
SEN 

ro 
Derimod bliver & negativ, hvilket betyder, at af Stoffene Å, og 

B er Mængden & omsat i Å og B,, naar 

PR 

oa 
Vil man studere Tiden for Reaktionens Fremadskriden, maa 

man indføre den absolute Hastighed. Betegner x den Mængde, 

som i Tiden t er omsat i Å, og B, saa vil i den uendelig korte 

Tid dt være omsat en Mængde dx, og Hastigheden er EE Ved Ti- 

P—x P+x Q+x Q, —x 
vT Vy v i 

den absolute Hastighed er lig Differentsen mellem de to modsatte 

Reaktioners Hastigheder, faar man 

dx. ( P sprx re BER PSrX Eu 
Ap 

den t er de aktive Mængder 

= 9 (å P-9) Q—9—G+9 Q+39). - 8) 
Sætter man i denne Ligning x=, saa bliver Hastigheden lig 

Nul, og man erholder Ligning (1). Sættes for Kortheds Skyld 

nh HP+QI+B+R sn E 

saa kan Ligning (5) ved FG De Reduktion bringes til Formen 

dx Å 
ar og Pen ($ —x) (h—x) . > GE 

Af denne Ligning findes ved PP 

lognat (Ge Ag m—D h-d.t . 6 

Af denne Ligning skulde følge, at først efter en uendelig lang 



CHRISTIANIA VIDENSK.-SELSK. FORHANDL. 1879. No. 4. 11 

Tid opnaar x Grændseværdien $, der tilsvarer Ligevægtstilstanden. 

Den i Ligning (8) fremstillede Funktions Natur er imidlertid af 

den Beskaffenhed, at Forskjellen mellem & og x allerede efter en 

forholdsvis kort Tid bliver saa liden, at den bliver umærkelig for 

Observationerne. Et analogt Exempel har vi i Hydrauliken, naar 

man lader Vand strømme ud af et Kar; Hastigheden begynder med 

Nul og nærmer sig hurtigt en Grændseværdi, der mathematiskt 

talt først opnaaes efter en uendelig lang Tid, men i Praxis antages 

denne Grændseværdi gjældende nogle Øieblikke, efterat Mundingen 

er bleven aabnet. 

Første Exempel. 

A = Eddikesyre A, = Æther 

B = Vand B, = Alkohol. 

Forsøg over Ætherdannelsen ere udførte, som ovenfor citeret, 

af Berthelot og St. Giles. Af disse Forsøg findes Forholdet 

= 4. 
Br] Å 

I Ligevægtstilstanden har man følgelig 

Å Eddikesyremængden — Æthermængden 

Vandmængden Alkoholmængden 

naar Mængderne af de fire Stoffe udtrykkes i Ækvivalenter. 

Ved Hjælp af Ligning (4) er i nedenstaaende Tabel beregnet 

den Mængde Eddikesyre og Alkohol, der er omsat i Æther og Vand 

og sammenstillet med Observationerne. Det bemærkes forøvrigt, 

at en fuldstændig Beregning af samtlige Forsøg tyder hen paa, at 

de sekundære Virkninger spille en ikke ubetydelig Rolle; dette 

skriver sig navnlig derfra, at Æther og Vand kun vanskelig blande 

sig sammen til en homogen Opløsning. 
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Omvandlet Mængde af Oprindelig Mængde af Eddikesyre 

Eddikesyre | Alkohol | Æther (I Vand iagttaget | beregnet — 

| 1 1 Q & | 

1 1 0 o 1 oss Mose 
1 Q 0 0 0,828 0,845 
1 4 0 0 0,902 0,930 

Q 1 0 0 0,858 0,845 
1 1 Por dg 0,521 0,492 
1 1 0 3 0,407 0,409 
1 1 0 23 0,116 0,131 

1 2 0 98 0,073 0,073 

For at vise Anvendelsen af Ligning (8) har vi beregnet en 

Række Forsøg, der vise Reaktionens Fremadskriden, naar 1 Mole- 

kyl Eddikesyre og 1 Molekyl Alkohol udsættes for almindelig Tem- 

peratur. Af Ligning (6) findes h=2, idet & =% og Ligning (8) 

kan da skrives: log == =Vt 

idet Tiden udtrykkes i Dage og Vv betegner Produktet af de for- 

Sskjellige Koefficienter, deri iberegnet det briggiske Logarithmesy- 

stems Modul. Af Forsøgene bestemmes 

Y = 0,0025. 
1 Molekyl Eddikesyre + 1 Molekyl Alkohol ved almindelig 

Temperatur. 

Tøgt | omvandlet Mængde af-— 
Eddikesyre. 

f pg x 

Mt lagttaget beregnet 

Ur AN NOST. 1 DAA 
19 0,121 0,098 
41 0,200 0,190 
64 0,250 0,267 

103 0,345 0,365 
137 | 0,421 0,429 
167 | 00 0 
190 | 0,496 | 0,499 
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Andet Exempel. 

A = Jernchlorid Å, = Jernoxyd 

B = Saltsyre B, = Vand. 

Forsøgene ere udførte af G. Weidemann. (Se Ueber die Dis- 

sociation der gelösten Eisenoxydsalze. Ann. der Physik und Che- 

mie. Bd. V. 1878). 

Betegner f Jerngehalten i 1004 af den benyttede Opløsning, 

saa er af lig den i samme værende Jernchloridmængde, idet x= 

2 og under Forudsætning af, at Opløsningen er neutral. Beteg- 
112 

ner x den Del af Jernet, der gaar over i colloid opløst Jernoxyd, 

saa kan man for Ligevægtstilstanden sætte: 

Jernchloridmængden . . . p =of(1—x) 

Jernoxydmængden. 2-0 pp =oix 

SalisyremænedeniJ 1 Sfo 

For at bestemme Vandmængden maa man kjende Opløsninger- 

nes specifike Vægt. Betegnes denne med s, saa er i 100c Opløsning 

Vandmængden 10s — af, og forat udtrykke den i ækvivalent For- 

hold til Jernchloridet multiplicers med —= B.  Antages endvi- 

dere den omsatte Jernchloridmængde liden i Sammenligning med 

Vandmængden, saa kan Vandmængden betragtes som constant under 

Reaktionen. Isaafald sættes 

Vandmængden p, = $ (105 — a f). 

Indsættes disse Værdier i Ligevægtsligningen (3), erholdes 

af(1 —x afx 

5 ude ! DEG B (105 — af) 
Sættes for Kortheds Skyld den relative Vandmængde lig M,, 

saa er 

og Ligningen kan skrives: 

vr = FM) 
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trale, men basiske; betegner = den manglende Mængde Saltsyre, 

saa maa Saltsyremængden i den sidste Ligning udtrykkes ved x —s, 

istedetfor ved x, og man faar 

rK—e)=CMQ-x), 

hvoraf findes 

1 k 2 

x=g (em m)+VEu+L(s-E IE 
Da det er sandsynligt, at Jernchloridet holder 19 Molekyler 

Vand bundet, bør M ikke betegne den hele Vandmængde, men 

Vandmængden formindsket med den af Jernchloriden bundne Vand- 

mængde. 

Tilnærmet kan man da sætte i Betragtning af, at Jernchlorid- 

mængden kun forandrer sig ubetydeligt, 

Af Forsøgene findes E =0,000064. 
1 

c =0,007 = — 0,031 
| lagttaget | beregnet || | iagttaget beregnet 

ea Mn x x 

1,61 7,4 | 0,014 | 0,025 | 1,49 | 8,6 | 0,032 | 0,043 
121 | 11,6 | 0012 | 0,030 | 1,12 13,4 | 0,043 | 0,048 
0,81 | 20 | 0,025 | 0,039 | 0,75 23 | 0,056 | 0,056 
0,404 | 46,4 | 0,032 | 0,057 | 0,375 | 50 | 0,083 | 0,072 
0,202 | 98 | 0,036 | 0,079 | 0,184 | 107 | 0,097 | 0,096 
0,138 | 146 | 0,092 | 0,095 | 0,126 | 152 | 0,117 | 0,110 
0,071 | 291 | 0,112 | 0,130 | 0,062 | 327 | 0,141 | 0,150 

Tredie Exempel. 

A = Salpetersyre A, = Svovlsyre 

B = Salpetersur Natron B, = Svovlsur Natron. 

Forsøg over en Bases Deling mellem to Syrer er, som oven- 

for citeret, udført af J. Thomsen. 
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Disse Forsøg ere udførte paa den Maade, at der til 1 Ækvivalent 

svovlsurt Natron er tilsat forskjellige Mængder Salpetersyre, og 

den derved fremkomne Varmeabsorption er maalt. Ved talrige 

Forsøg over de Varmetoninger, der fremkomme, naar ovennævnte 

Syrer og Salte blandes sammen i forskjellige Forhold, er man istand 

til at kunne beregne, hvor stor Del af den svovlsure Natron er 

omsat i salpetersur Natron og fri Svovlsyre. Da denne Beregning 

imidlertid er vidtløftig, er det bekvemmere at beregne den Varme- 

absorption, der fremkommer, naar man gaar ud fra som givet, at 

en bestemt Mængde svovlsur Natron omsættes i salpetersur Natron, 

og derpaa sammenligne denne beregnede Varmeabsorption med 

den iagttagne Varmeabsorption. Det er disse Thomsens Tal, som 

vi har sammenstillet i nedenstaaende Tabel, og som give en tyde- 

lig Forestilling om Theoriens Qverensstemmelse med Forsøgene. 

Med Hensyn til Beregning af Varmeabsorptionen henvise vi til 

Thomsens Afhandling. 

Af Forsøgene findes Forholdet 

k 

Fe 
hvorfor man i Ligevægtstilstanden har 

Salpetersyre Mængden Svovlsyre Mængden. 
Salpetersur Natron Mængden — Svovlsur Natron Mængden. 

I nedenstaaende Række er P, =0, Q=0 og Q, = 1, og Vær- 

dierne af & er beregnet af Ligning (4). 

P Æikvivalenter Salpetersyre + 1 Ækvivalent Svovlsurt Natron. 

Varmeabsorption 

Je | E iagttaget beregnet 

i 0,121 452 462 

1 0,232 808 828 

I 0,423 1292 1331 

1 0,667 1752 1773 

2 0,845 2024 1974 

3 0,903 2050 2019 
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Betragte vi Ligningen å 

kP=gp Pi, 
q 4 

saa sees, at af Forsøgene kan alene bestemmes Forholdet k,:k. 

Foretages Forsøg med et nyt System af Stoffe A B A, B,, saa kan 

man bestemme Forholdet k,:k og saaledes for forskjellige Syste- 

mer af Stoffe. Sættes k=1, saa faaes de relative Værdier af k, 

k, o. s. v. i Forhold til Parret AB. Opstiller man alle disse rela- 

tive Værdier i en Tabel, saa kan man ved Hjælp af denne beregne 

alle Systemer, der indeholde 2 hvilkesomhelst Par i Tabellen. 

Vil man for Exempel beregne Ligevægtstilstanden i Systemet 

A, B, A, B,, saa har man Ligningen 

k Pr =pk, », 

VG Q» 

og Værdierne af k, og k, tages i Tabellen. 

Ved Hjælp af Thomsens Forsøg kan man opstille følgende 3 

Tabeller: 

Relative Værdier af K. 

Tab. I 

å A ya B | k 
Navne. ee) å | | 

Saltsyre | 10% 4 HCI | Na CI | 1 
Salpetersyre. . . | HNO, Na NO, | 1 

Svovlsyre ..+.:| 4(H,80,) å (Na, S0,) | 0,25 
Oxalsyre. . ... EO) VMR 6) 0,0676 
Fosforsyre. . . . | BR, PO, Na H, PO, 0,0625 

Munsyre 42. 1(0,H, 0, 14(0, HE, Nå 05) 0,0025 

Citronsyre. .... | 14(0,H,0,) 1|4(0,; H; Na, 0,) 0,0025 

Eddikesyre . . . | C, HA; | CH Na0; 0,0009 

Borsyre . .... HB,0, | NaB,0, 0,0001 
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Tab. II. 

EKTE MEL 

Saltsyre | Chlormetal | 1 

Svovlsyre | Svovlsurt Salt | 0,25 

Metallet kan være: Kalium, Natrium, Ammonium. 

Tab. IL 

PS PT 
Saltsyre | Chlormetal 1 

Svovlsyre | Svovlsurt Salt 0,5 

Metallet kan være: Mg, Mn, Fe, Zn, Co, Ni, Cu. 

Betegner R” et af Metallerne tilhørende Tab. II og R”' et af 

Metallerne tilhørende Tab. III, og sættes: 

A= 94 HBO Al = CI R” fl = CI R"" 

B = 3 (50, H,) B, = 3 (80, R,”) B, = 4 (50, R1,”), 

saa har man følgende Ligevægtsligninger, idet Masserne ere p q 

Pi G Pa Gas 

eee 
Di OP 

å 0 
pla 

Ved Division erholdes: 

Pr 2 h eller Ei o Po, 
P» VE UP VE 

hvoraf følgende Tabel konstrueres gjældende for Chlormetaller og 

svovlsure Salte. 

Tab. IV. 

FØL B KE 

CIR” 1 (80, R,) | 1 
GIR” KER > 

Vid,-Selsk, Forh. 1879. No, 4, på 



EE 
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* 
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$ 4. System bestaaende af 2 opløselige og 2 uopløselige Stoife. 

I det Tilfælde, at et Stof er tilstede i en Vædske i uopløselig 
Form, kan man ikke antage, at dets aktive Masse eller Antallet af 

Molekyler, der deltage i den chemiske Reaktion, voxer i samme 

Forhold som dets tilstedeværende Mængde. Man kan derfor ikke 

bestemme den aktive Masse af et uopløseligt Stof i Sammenligning 

med Massen af et opløseligt Stof. Anvender man uopløselige 

Stoffe, maa man indrette Forsøgene saaledes, at de uopløselige Stof- 

fers Masser forblive constante under hele Forsøgsrækken. Dette 

frembyder forøvrigt ingen Vanskelighed, idet man kun behøver at 

anvende saameget af de uopløselige Stoffe, at en tilstrækkelig 

Mængde af hvert uopløseligt Stof er tilstede under hele Reaktio- 

nen, og bibeholde Opløsningens Totalvolum uforandret i alle Forsøg. 

Ved særegne Forsøg har vi fundet, at en Forøgelse af den abso- 

lute Mængde af et uopløseligt Stof ikke forandrer i nogen mærk- 

bar Grad dets aktive Masse. Exempelvis kan anføres, at I Gram 

og 2 Gram af et uopløseligt Stof i en Opløsning Pål 100 Cu- 

bikcentimeter giver samme Resultat. 

Gaar man ud fra den Forudsætning, at de uopløselige Stoffe 

optræde med constante Masser, saa kan man i Ligningerne indføre 

disse Masser som ubekjendte constante Størrelser, der bestemmes 

af Forsøgene, enten for sig eller i Forbindelse med andre ube- 

kjendte constante Størrelser. 

Vi ville benytte de samme Betegnelser som i $ 3 og betragte 

et System af 4 Stoffe, hvis Reaktion udtrykkes ved Ligningen 

A+ B, = A, +B. 

Ligevægtsbetingelsen kan ifølge Lign. (3) skrives: 

ed SG k, P'. 
q 4 

Antage vi nu, at Stoffene A og B ere uopløselige, og at deres 

Masser p og q ere constante, saa kan vi sætte 

og erholde k Peke 
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Sættes for Kortheds Skyld 

ck 
Ke 
Bre å saa er = GSE EO) 
4 

Forholdet mellem Mæengderne af de to opløselige Stoffe er i 

Ligevægtstilstanden altid det samme. 

Antager man, at de uopløselige Stoffe har ligestore aktive Mas- 

ser, hvilket i mange Tilfælde finder Sted, saa er Forholdet c, lig 

k 

k, 

Er de oprindelige Mængder af de opløselige Stoffe P, og Q,, 

og antages, at af A, er & omsat i B,, saa er 

p=P,—8 Q=Q +%& 

og disse Værdier indsat i Ligning (10) giver en Ligning, hvoraf & 

findes, 

(11) 

Tiden for Reaktionens Fremadskriden kan man beregne paa 

lignende Maade som vist i $ 3. 

Er efter Tiden t en Mængde x af Stoffet A, omsat i B,, saa 

er Hastigheden for Reaktionen mellem A, og B udtrykt ved 

P,—x 
9 å V b-å 

og Hastigheden for Reaktionen mellem Å og B, udtrykt ved 

U+3. Eb rn 

Den absolute td? der er lig Differentsen mellem disse, 

dx a, b 
er da er 9 ee 

Indføres i denne Ligning Værdien af &, saa erholdes 

dx a, b , Ce Æ Mi Nr G PE, ET ge ER) 

Af denne Ligning erholdes RÅ Integration: 

NE aq bqJAT c) 1 loguat (2, —= v2 Pee GE) 
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Om denne Funktion gjælder de samme Bemærkninger som an- 

ført ved Lign. (8). 

Første Exempel. 

A = Svovlsur Baryt B = Kulsur Baryt 

A, = Svovlsur Kali B, = Kulsur Kali. 

Vore Forsøg over Alkalisaltes Indvirkning paa Barytsalte fin- 

des beskrevne i Etudes sur les affinités chimiques p. 11. Af For- 

søgene findes 

og følgelig kan for Ligevægtstilstanden skrives: 

Svovlsur Kali eg 

Kulsur Kali 4 

hvoraf fremgaar, at den hele Kalimængde fordeler sig saaledes, at 

der bliver 4 kulsur Kali og I svovlsur Kali. 

Ved Hjælp af denne Regel kan man let beregne, hvormeget 

der omsættes af det ene eller andet Salt. Benytter man Ligning 

(11), bemærkes, at naar & er positiv, betyder dette, at af den op- 

rindelige svovlsure Kalimængde er & omsat i kulsur Kali; bliver 

derimod å negativ, betyder dette, at af den oprindelige kulsure 

Kalimængde er & omsat i svovlsur Kali. 

Å Oprindelig Mængde Forvandlet Mængde 

Svovlsur Kali Kulsur Kali i E É 

je Q iagttaget | beregnet 

0 35 0,719 | 0,700 
0 2,5 0,500 | 0,500 
0 Q 0,395 0,400 
0 1 0,176 | 0,200 
0,25 2 0,200 | 0,200 
0,25 2,5 0,300 | —0,300 
0,25 3 0,408 | 0400 
0,25 3,8 0593 | 0,560 
0,50 2 Spor — 0,000 
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Andet Exempel. 

A = Syvovlsur Baryt B = Kulsur Baryt 

Å, = Svovlsur Natron B, = Kulsur Natron. 

Af Forsøgene findes 

1 
G jr 

og følgelig kan man i Ligevægtstilstanden skrive 

Svovlsur Natron 1 
Kulsur Natron — 5 

hvoraf fremgaar, at den hele Natronmængde fordeler sig saaledes, 

at der i Ligevægtstilstanden bliver å svovlsur Natron og 5 kulsur 

Natron. 

Oprindelig Mængde. | G Omrandlet 

eg | Eee | iagttaget | beregnet 

Pre ag Qyrasti E E 

0 pe 10537 | 10,83 
0 | 35 11 0,605 0,583 
0 høleo Loser 1 0565 
0 per 0,157 0,167 
0,2956 | 3 | 0,234 | 0,254 
0,2956 386 | 0438 | 0,397 
0,2956 |- 41000 0440 | 0437 
02956 | 473 | 0558 | 0,543 

Dersom vi indføre følgende Betegnelser: 

A = Svovlsur Baryt B = Kulsur Baryt 

A, = Svovlsur Kali B, = Kulsur Kali 

A, = Svovlsur Natron B, = Kulsur Natron, 

saa har vi: 

ek Grnt 
ET 

GA] 
Sm 
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Heraf følger ved Division 

ko 2 
hvoraf fremgaar ifølge $ 3 Ligevægtsbetingelsen 

Svovlsur Kali 5  Svovlsur Natron 

Kulsur Kali 4 Kulsur Natron 

Det er saaledes paa indirekte Vei, at vi har fundet Forholdet 

mellem Affinitetskoefficienterne for disse 4 opløselige Stoffe, og 

hvorved vi ere satte istand til at beregne Omsætningen, der finder 

Sted, naar svovlsur Kali og kulsur Natron blandes sammen i hvilke- 

somhelst Forhold. Vi have forsøgt at verificere dette Resultat ved 

at bestemme Volumforandringerne, der opstaa, naar de nævnte 

Salte komme sammen. De fremkomne Volumforandringer vare imid- 

lertid saa Smaa, at deres Størrelse var af samme Orden som Ob- 

servationsfeilene, og følgelig kunde intet sikkert Resultat opnaaes. 

$ 5. System bestaaende af 3 opløselige Stoffe og 

I uopløseligt Stof. 

Anvende vi de samme Betegnelser som i $ 3, saa er Lige- 

vægtsbetingelsen for et System af 4 Stoffe udtrykt ved 

IP pp 
ge eg 

Antage vi nu, at Stoffet B, er uopløseligt, saa sætte vi dets 

Masse q, constant, og sættes for Kortheds Skyld 

-— Kg 7= = 

saa er er =m er 

Antages, at af Stoffene A, og B er & omsat i Å og B,, saa er 

p=P%E g=0-—£ DS 

Indsættes disse Værdier og søges &, faar man 

E=1(P,+Q+0-—VIG +Q+0*+dP—PQ (15) 

Exempel. 

Å = Saltsyre A, = Chlorcaleium 

B = Oxalsyre i = Oxalsur Kalk. 
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Forsøg herover ere først udførte af Ostwald og beskrevne i 

hans ovenciterede Arbeide. Da imidlertid Ostwalds Forsøgsrække 

er anstillet i et andet Øiemed, frembyder den intet Materiale til 

Verification af Lign. (15). 

Nedenstaaende Forsøgsrække er udført af Hr. Wleugel, lste 

AÅmanuensis ved Christiania Universitets chemiske Laboratorium, 

og slutter sig til et af Ostwalds Forsøg. Forsøgene ere udførte 

ved almindelig Temperatur paa den Maade, at i hvert Forsøg an- 

vendtes 50cc Chlorcalciumopløsning, der indeholdt 0,563 Gr. Kalk, 

og hertil sattes Oxalsyreopløsning i forskjellige Mængder. Det 

totale Volum af Blandingen var i alle Forsøg 110000; efterat Blan- 

dingen havde staaet i 3 Døgn, blev Mængden af den bundfældte 

oxalsure Kalk bestemt. 

1 Molekyl Chlorcalcum+ Q Molekyler Oxalsyre. 

c=0,0215, P, = 1, P=0. 

Oxalsyre | Bundfældt oxalsur Kalk 

iagttaget | beregnet 

Q $ | 3 
0,398 | 0385 | 0385 
0,596 0,569 0,568 
0,795 0,744 0,736 
0,994 0,873 0,863 

1,491 0,957 0,961 
1,988 0.973 0,979 
1,000 0,863 0,864 

Det sidste Forsøg i Rækken er udført af Ostwald. 

Som ovenfor anført har 1 alle Forsøg Opløsningens Totalvolum 

været det samme. Gjør man en Række Forsøg med et andet To- 

talvolum, vil man finde en anden Værdi af c, idet det uopløselige 

Stof maa tillægges en anden Masse, naar Opløsningens Totalvolum 

forandres. 
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$ 6. System bestaaende af et hvilketsomhelst Antal opløselige 

—— Stoffe. 

Naar flere chemiske Reaktioner foregaa samtidig ved Siden af 

hinanden i en og samme Opløsning, saa vil vi opstille den Sætning, 

at Hastigheden af enhver chemisk Reaktion er uafhængig af de 

øvrige Reaktioner. 

Denne Sætning er en Følge af Mekanikens Grundsætninger om 

Kræfters og Bevægelsers gjensidige Uafhængighed. 

Vi betragte et System af (n + 1) Par 

Ap SAD, AS EE An Bn 

og antage, at en gjensidig Omsætning kan finde Sted mellem samt- 

lige Stoffe efter Ligningerne 

A+B,=A, +B A, +B, =A, +B, A, +B, =A, + B, 0.85. V. 
A+ B, = A, +B - A, + B, = A, + B, ENE 0 

A+ Bn = An +BD > A, +Bn= An + Bj. 

Betegnes de tilstedeværende Masser af Stoffene i Ligevægts- 

tilstanden med 

PYP; GP 4 PN Aqn, 

saa vil Ligevægtsbetingelserne kunne skrives 

KP ek hp... me ee 
q 4 G qn 

Disse Ligninger tilfredstille nemlig Ligevægtsbetingelsen for 

hvert Dobbeltpar i Opløsningen overensstemmende med Lign. (3) 1$ 3. 

Betegnes de oprindelige Mængder af Stoffene med PQP, Q 

- Pn Qn, saa har man 

pir SED 

h+u=PR+Q 

pn + qn= Pn +Qn 

pP+n+*>:+pn=P+P, ++ +Pn 

p+y+ ++ an=Q+Q+---+Q- 

Sættes BE vz 
q 

saa har man ved Hjælp af Lign. (16) 
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Di k =D BEEN 

h k, 

PL, 
d» 2 

på k 
qn kn 

Videre er 

p+q=q(Z+1)=P+Q, 

hvoraf een 

k 
Pi GA [8 +lJ)=P,+Q, 

B+ bl 
1 HE 

og paa samme Maade for de øvrige. Heraf følger 

P P, P EA Ep EN Q+Q400Q0 (7) 
1 S= k 2 are 2 

Af denne Ligning, der er af (n + 1)te Grad med Hensyn paa z, 

findes det ubekjendte Forhold z. Ved Hjælp af z beregnes q4, 

- qn og derpaa pp, : - pn. 

Uagtet der ikke foreligger Forsøg, der kan tjene til at verifi- 

cere Theorien, ville vi for at vise Fremgangsmaaden beregne nogle 

Exempler ved Hjælp af Tabellerne i $ 3. 

hvoraf == 

Første Exempel. 

Hvorledes deles 1 Ækvivalent Natron mellem 1 Æikvwalent 

Saltsyre, 1 Ækvivalent Svovlsyre og 1 Ækvivalent Oxalsyre? 

Vi kan da gaa ud fra, at det oprindelige System bestaar af 

1 Saltsyre +1 Svovlsyre + 1 oxalsurt Natron. 

Sættes Å = Saltsyre B = Chlornatrium 

Å, = Svovlsyre B, = Svovlsur Natron 

A, = Oxalsyre B, = Oxalsurt Natron, 

saa er P=1 P, =1 P,=0 

Q=0 Q=0 Mi= 
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Af Tab. 1 i $ 3 findes 

k=l 1 =025 k, = 0,0676. 

Ligning (17) bliver da 

1 1 

tp EE 
Denne 3die Grads Ligning løses lettest ved Forsøg med for- 

skjellige Værdier af z. Tilnærmet findes z = 0,62, hvoraf følger, 

at i Ligevægtstilstanden er Stoffenes Ækvivalentforhold følgende: 

Galomrundsr: q = 0,62 

Svovlsur Natron .... q,=0,29 

Oxalsur Nåtron. £ - q,=0,10 

Salsyre Ju p = 038 

Svovlsyre SÆ 1 bg). p 00%! 

Oxalsyre 1 NN På = 0,90. 

Andet Exempel. 

Hvorledes deles 1 Ækvivalent Saltsyre og 1 Ækvivalent Svovl- 

syre mellem + Ækvivalent Natron og 4 Æikvivalent Magnesia? 

Man kan sætte det oprindelige SJAL lig % Saltsyre + å Chlor- 

natrium + % Svovlsyre + 2. Svovlsur Magnesia. 

Sættes 

Å = Saltsyre B = Svovlsyre 

Å, = Chlornatrium B, = Svovlsur Natron 

A, = Chlormagnesium B, = Svovlsur Magnesia 

saa er ==" P,=% — 

Q=! Q=0 Q => 

Ifølge Tab. I i $ 3 er 

k 

Salo 
og ifølge Tab. IV sammesteds er 

KA, 
k, 2 

Heraf følger — ="% 
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Ligning (17) giver 

l+z l+ 47 l+2z | 

1879. No. 4. 27 

Heraf findes tilnærmet z=0,6, hvoraf beregnes Ækvivalent- 

forholdet i Ligevægtstilstanden: 

Svovlspe LETT TE. 

Svovlsurt Natron. ... 

Svovlsur Magnesia . .. 

Saltsyre. 49: > fer» 

Chlornatrium . . . ... 

Chlormagnesium . ... 

q = 0,63 

q,=0,15 

q, = 0,23 

p = 0,37 

PD = 0,35 

Pa = 0,27 

S 7. System bestaaende af 2 uopløselige Stoffe og et hvilket- 

somhelst Antal opløselige Stoffle. 

Benytte vi de samme Betegnelser som i $6, saa erholdes den 

samme Ligevægtsbetingelse 

pe JE pe 
q VE Ur 

Antage vi nu, at Stoffene Å og B ere uopløselige, saa ere deres 

Masser p og q constante; Forholdet mellem disse Masser kalde vi 

C, Saa er 7 (85 

Sættes nu for Kortheds Skyld 

Ne 
kor 

ek. 
kin 

RE 
Kne 196 

saa erholdes Ligevægtsligningerne 

Pi | 1 =ce 
4 | 

P-je Ga | 
(18) 
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Enhver af disse Ligninger er tilsvarende til Lign. (10) i $ 4, 

og vi uddrage den Slutning, at hvert Par af de opløselige Stoffe 

omsætter sig med det uopløselige Par uafhængigt af de øvrige Stoffe 

i Opløsningen. 

Exempel. 

A = Svovlsur Baryt B = Kulsur Baryt 

A, = Svovlsur Kali B, = Kulsur Kali 

A, = Svovlsur Natron B, = Kulsur Natron. 

De Omsætninger, der finde Sted i et saadant System, kan be- 

regnes efter de Regler, der ere angivne i Exemplet i $ 4. Man 

fordeler Kalimængden saaledes, at der i Ligevægtstilstanden findes 

4 kulsur Kali og : svovlsur Kali, og Natronmængden saaledes, at 

der findes % kulsur Natron og 1 svovlsur Natron. 

Man kan ogsaa anvende Ligning (11); betegner x den Mængde 

svovlsur Kali, der omsættes i kulsur Kali, og y den Mængde svovl- 

sur Natron, der omsættes i kulsur Natron, saa har man 

omsat i svovlsur Baryt. 

Bliver Værdien af x + y negativ, saa fremstiller den den 

Mængde svovlsur Baryt, der er omsat i kulsur Baryt. 

1 1 
ET 

Oprindelig Mængde Svovlsur Baryt omsat i 
enl NES ert kulsur Baryt 

Svovlsur Kali Kulsur Kali Svovl. Natron Kuls. Natron iagttaget | beregnet 

1 L P, Q, | y MEG 

0 0,5 0 1051 0,64 Mer 
0 1 0 | | 0,367 | 0,367 
0 0,5 0 | 38 | 0735 | 0,683 
0 1,5 0 | 2,5 0,602  |- Q717M 

0 2 0,35 110 0,187 | 0,192 
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8 8. System bestaaende af opløselige Stoffe og gasformige 

Stoffe, der ere absorberede i Opløsningen. 

Naar et gasformigt Stof er absorberet i en Vædske, kan man 

antage, at dets aktive Masse er proportional med den tilstedevæ- 

rende Masse, og at følgelig samme Formler blive gjældende som 

ved opløselige Stoffe. 

Exempel. 

A = Chlor A, = Saltsyre 

B = Surstof B, = Vand. 

Vi har foretaget nogle Forsøg med at udsætte Chlorgas absor- 

beret i Vand for Lysets Indvirkning og bestemme den dannede 

Saltsyremængde. Da imidlertid Opløsningen indeholder en vis 

Mængde Surstof, hvilken ikke er bleven bestemt, har Forsøgene 

ikke givet saa nøiagtige Resultater, som kunde være ønskelige. 

Man kan imidlertid af Forsøgene slutte, at Theorien for Massevirk- 

ningen synes at gjælde. 

Af den oprindelige Chlormængde P er x Dele omsat, og følge- 

lig er i Ligevægtstilstanden 

Chlormængden p = (1 —x) P. 

Er den oprindelige Saltsyremængde nP, saa er 

Saltsyremængden p, = (n +x) P. 

Da Vandmængden er betydelig, kan dens Masse Q, ansees 

constant under hele Reaktionen, og man har 

Vandmængden q, =Q. 

Er den oprindelige Surstofmængde mQ,, saa er i Ligevægts- 

tilstanden Surstofmængden q=mQ, +x P. 

Ligevægtsbetingelsen bliver da ifølge $ 3 

e USJIR Se OGr)E. 
mQ, + xP QU 

Betegnes nu Forholdet mellem den oprindelige Chlorgehalt og 

E 
Vandmængden -- med o, saa er 

1 

I —x 

n+ x 
=N (m+ ox). 
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Gaar man ud fra den Forudsætning, at ax er liden i Forhold 

til m, saa kan høire Side ansees constant, og man kan skrive 

Ls 
n+x 

1 — cn 
Heraf findes x = ee 

Af denne Formel fremgaar følgende: 

1) Naar den oprindelige Saltsyremængde er Nul, saa vil den 

omsatte Chlormængde x være uathængig af den absolute Chlorge- 

halt, hvilket bekræftes af Forsøgene. 

2) Er den oprindelige Saltsyremængde stor, saa kan x blive 0 

og endog negativ, hvilket betyder, at Chlorgehalten forøges. Dette 

bekræftes ogsaa af Forsøgene. 

Constanten c var ved Forsøgene omkring 7, hvoraf sluttes, 

at naar Saltsyremængden er 60 Gange Chlormængden, sker ingen 

Omsætning. 

$ 9. System bestaaende af gasformige Stoffe fremkomne ved 

Dissociation af et fast Stof. 

Vi ville betragte et fast Stof, der kan ansees som en Addi- 

tionsforbindelse a Å +P B + yc, saaledes at dette Stof ved Disso- 

ciationen spaltes i ax Molekyler A, P Molekyler Bog y Molekyler C. 

Sættes a+B+y=n, 

saa spaltes altsaa Stoffet i n Molekyler. 

Ere Mængderne af de forskjellige Bestanddele i Volumenheden 

par, saa er Hastigheden, hvormed det faste Stof dannes, udtrykt 

ved  (ap)* (ba)* (cr)”, 
eller, naar alle Koefficienterne bringes ind under en fælles Koeffi- 

cient k, kp? qå ri. 

Den Hastighed v2, hvormed Dissociationen foregaar, er constant 

for en og samme Temperatur, da det faste Legemes aktive Masse 

kan ansees constant. 

I Ligevægtstilstanden skal Hastigheden, hvormed Dissociationen 

foregaar, være lig Hastigheden, hvormed det faste Stof dannes, og 
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følgelig kan man sætte 

kp” aq? r! == p. 

Divideres k over og bemærkes, at saavel v som k ere Funktioner 

af Temperaturen t, saa kan man skrive 

pr PE Or Ve DE 

Antages Gaserne at følge den Mariotte Gay Lussac'ske Lov, 

og bemærkes, at forskjellige Legemers Molekyler i samme Rum 

udøve ligestore Tryk, saa kan man sætte det frembragte Gastryk 

T proportional Summen af alle Molekyler eller 

t=h(p+q+r), 

hvor h betegner en Størrelse, der afhænger af Temperaturen. 

Ifølge Stoffets Sammensætning har man 

LEGEN rd, 
å 9) OG n 

Heraf finder man 

På 
n h 

gd UTG Feed sed et (20). 

Sy 
aa 

Indføres disse Værdier i Ligning (19), og føres alle Koefficien- 

terne over paa høire Side, saa kan man skrive 

=o GE ONE 

Heraf sluttes, at de gasformige Bestanddeles Tryk er en Funk- 

tion af Temperaturen. 

Foretages Dissociationen i et Rum, hvori der findes indiffere- 

ret Gasarter, der ingen Indflydelse udøve paa den chemiske Pro- 

ces, saa blive de ovenstaaende Formler gjældende, idet x da be- 

tegner Partialtrykket frembragt af de gasformige Bestanddele. To- 

taltrykket er lig Summen af dette Partialtryk og de Partialtryk, 

der frembringes af de indifferente Gasarter. Ligning (21) viser 

altsaa, hvad Forsøgene forlængst har godtgjort, at et fast Stofs 



Ws> De 
å 

K REG 3 

Se hr 
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Dissociation foregaar i Analogi med en Vædskes Fordampning, idet 

7 repræsenterer Dampenes Maximum af Spændkraft. 2 

Vi har ovenfor forudsat, at det faste Stof bestaar af 3 Be- 

standdele A, B og C; man kan med Lethed udvide Formlerne til 

at gjælde for et hvilketsomhelst Antal Bestanddele. Endvidere er 

ovenfor forudsat, at det faste Stof ved Dissociationen spalter sig i 

gasformige Bestanddele. Ligningerne vedblive at gjælde, ogsaa for 

det Tilfælde, at det faste Stof ved Dissociationen spalter sig i de 

gasformige Bestanddele A, B og C samt desuden i andre faste Be- 

standdele. Disse faste Bestanddele ville nemlig optræde med con- 

stante Masser, hvis Størrelse er ubekjendt, men som kan tænkes 

at indgaa i Koefficienten k. 

Vi vil nu betragte det generelle Tilfælde, at Dissociationen af 

det faste Stof foregaar i et Rum, hvori der forud findes givne 

Mængder af de gasformige Bestanddele A, B og C. I Ligevægts- 

tilstanden vil da de virksomme Mængder af de gasformige Stoffe 

være lig Summen af de oprindelige Mængder og af de ved Disso- 

ciationen fremkomne Mængder. 

Betegnes Masserne i Ligevægtstilstanden med p' q' r", saa har 

man ifølge Ligning (19) 

på på pr =f(6). 

Ved Division med Lign. (19) erholdes 

(2) (2) ee 0 

For at anvende denne Ligning vil vi indføre Trykkene. Vi vil 

antage, at der af Stoffene Å og B forud findes Mængderne p, og 

Q,+ hvorimod Stoffet C ikke er tilstede. Det af p, og q, frembragte 

Tryk være 7, saa er  7,=h(p, + 9). 

Det i Ligevægtstilstanden herskende Tryk, frembragt af samt- 

lige gasformige Stoffe A, B og C, være 7, saa er 

t=h(p'+q"+/70. 
Nu er 

Pam 18-96; r PRS RR Tog 
TE p v n nh 
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Sættes endvidere ==, 
(0) 

saa er 7 = bg, (1+) 
RE. 

og Ao Ge (1 SE E) h 

| SENT 

Po JE 

r = —: 

Indsættes disse Størrelser i Ligning (22), og indføres samtidig 

Værdierne af Ligning (20), erholder man 

ESN TE T—mlya/ 1 nz T' — 17 T'— 7 

(le >) (sget T JÅ 2 '=1. 

Som Exempel paa Anvendelsen af denne Ligning kan anføres 

Dissociation af carbaminsur Åmmoniak, der spalter sig i 1 Molekyl 

Kulsyre og 2 Molekyler Ammoniak. 

Anstilles Forsøg, hvor Kulsyre er i Overskud, saa sættes: 

ME=I0) B = Kulsyre C= Ammoniak. 

—=10 == y=2 

Endvidere sættes = =0, og da n=3, erholdes 

(3 Ty MEN (Fy pe 
T TL T. 

Er Ammoniaken tilstede i Overskud, saa sættes 

B = Ammoniak, C = Kulsyre 

5 =2 v= 

og man erholder 

3 7, Pt EE 
E Rai ; T er 

Disse Ligninger ere i denne Form opstillede af Horstmann og 

bekræftes ved hans Forsøg. (Se Liebig. Ann. Bd. 187. 1877). 

Vid-Selsk. Forh, 1879. No. 4, 3 
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$ 10. System bestaaende udelukkende af gasformige Stoffe. 

Betragte vi en Gas M, der kan ansees som en Additionsfor- 

bindelse =o Å + BB +y0, saa vil ved Dissociationen et Molekyl af 

M spaltes i x= Molekyler A, $ Molekyler B og y Molekyler C. Sæt- 

tes a+P-y lig n, saa vil altsaa 1 Molekyl af Forbindelsen spal- 

tes i n Molekyler af Bestanddelene. Ere Mængderne af de forskjel- 

lige Bestanddele i Volumenheden p, q og r, saa er overensstem- 

mende med $ 9 den Hastighed, hvormed Forbindelsen M dannes, 

udtrykt ved kp aø r". 

Lad os nu først betragte et specielt Tilfælde, nemlig det Til- 

fælde, hvori Dissociationen netop er fuldstændig '), hvilket kan op- 

naaes for de forskjellige Temperaturer ved at anvende tilstrække- 

lig lave Tryk. I dette Tilfælde er det ligegyldigt, om den sam- 

mensatte Forbindelse M er fast eller gasformig, og Ligning (19) i 

$ 9 kan altsaa ansees gjeldende. For at kunne forklare Ligevægts- 

tilstanden i dette Tilfælde, hvori Dissociationen er fuldstændig, 

maa vi tænke os, at der i en Tidsenbed dannes en vis Mængde af 

den sammensatte Forbindelse, hvilken Mængde paany dissocierer i 

Tidsenheden. Denne Mængde kan vi anse som en Funktion af 

Temperaturen, og betegne vi den med F(t), saa kan Ligning (19) 

i $ 9 skrives 

kp? gå r! =k" FG). 
Betragte vi nu det generelle Tilfælde, hvori vi foruden Be- 

standdelenes Mængder p, q og r ogsaa har Mængden P af den 

sammensatte Forbindelse, saa bliver følgelig den aktive Masse af 

den sammensatte Forbindelse under Ligevægtstilstanden lig P+ 

F(t); den Hastighed, hvormed Dissociationen foregaar, bliver ud- 

trykt ved k'[P + F (t)] 

og Ligevægtsligningen kan skrives 

kp*gå =K[P+FO) 
") Dette Tilfælde er selvfølgeligt et Grændsetilfælde; dersom Grændsen overskri- 

des, vil de dissocierede Bestanddele følge den almindelige Lov for Blandinger 

af Gasarter. 
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eller, ved at indføre Forholdet mellem Koefficienterne, 

prp 
Er den sammensatte Forbindelse fast, saa kan dens virksomme 

Mængde P ansees constant; isaafald kan høire Side af Ligning (23) 

betragtes som en Funktion af Temperaturen alene og Ligning (23) 

og Ligning (18) blive identiske. Er derimod den sammensatte For- 

bindelse gasformig, saa betegner P Mængden af Forbindelsen, der 

ikke er dissocieret, -og P bliver proportional med Partialtrykket af 

Forbindelsen. 

Ligning (23) gjælder nu i sin Almindelighed for alle Tilfælde, 

saavel naar enkelte af Bestanddelene findes i Overskud, som naar 

fremmede indifferente Gase ere tilstede. Vi ville i det efterfølgende 

betragte et Par specielle Tilfælde, hvori Forsøg foreligge til Veri- 

fication af Formlerne. 

a) Oprindelig er alene den sammensatte Forbindelse tilstede. 

Naar Ligevægten er opnaaet, antages Mængden af den sam- 

mensatte Forbindelse at være P og dens Partialtryk 7. Bestand- 

delene betragtes som en Gasblanding, hvis Mængde udtrykt i samme 

Enheder som den sammensatte Forbindelse være P”, og hvis Partial- 

tryk være 7. Vi har da 

PE ge BP Sgs 
Dr OY n å 

T—= bmp 

t=h(p+q+r)=h-n P" 

Udtrykkes Størrelserne p, q, r og P ved Hjælp af Partialtryk- 

kene og indsættes i Ligning (23), erholdes 

mn = Og [x + DF (8)], 
idet C indeholder de forskjellige Koefficienter, der enten ere con- 

stante eller afhænge af Temperaturen. For Kortheds Skyld skrive 

vi denne Ligning under følgende Form | 

res ee Nb QA) 
hvor og 1 afhænge af Temperaturen. 

Sættes i denne Ligning 7 =0, erholdes Grændsetilfældet, hvori 

Dissociationen er fuldstændig; Størrelsen I betyder pe det Par- 



36 oc. M. GULDBERG OG P. WAAGE. OM DEN CHEMISKE AFFINITET. — 

tialtryk, der udøves af den i Tidsenheden dannede Mængde af 

Forbindelsen. 

Betegnes Dissociationsgraden eller den dissocierede Mængde 

udtrykt i Dele af den oprindelige Mængde med Z, saa er 

geek år nd 
P+P nr+nm7 

Betegnes Totaltrykket med S, saa er 

tr =S. 

Af disse Ligninger findes 

T 
Ble vr 
pe: nZ 

FE GE 

Betegnes den fysikalske Tæthed af Forbindelsen med d, af 

Bestanddelenes Blanding med d' og af hele Gasblandingen med D, 

saa er 

VE dv Skaret di di =D 

Heraf findes 
Fo > 

4 De Em] 
PP 

Som Exempel paa Anvendelsen af ovenstaaende Formler skal 

vi betragte Undersalpetersyrens Dissociation. Forsøg over denne 

er udført af Deville og Troost*) samt af A. Naumann*); tillige ere 

to Forsøg udførte af Forfatterne paa følgende Maade: 

En med Glashane forsynet Kolbe blev ifyldt en Del flydende 

Undersalpetersyre; Kolben blev derpaa i et Vandbad holdt ved 

constant Temperatur, idet den samtidig blev sat i Forbindelse med 

en Vandluftpumpe. I Ledningen var anbragt en Regulator, saale- 

") Jahresbericht, f. Chemie 1867. 177. C. R. 1875. 

*) Berl, chem, Ges. 10, 2045. 
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des at Trykket holdtes constant; efterat Undersalpetersyren var 

gaaet over i Dampform og en Del af Dampen var udpumpet, blev 

Hanen tillukket og Kolben veiet. 

Undersalpetersyren N, 0, spalter sig i 2 Molekyler NO,, og 

følgelig er n=2. 

Ligning (24) antager altsaa Formen 

T”=v(t+). 

Indføres heri 

T == 8 — 7, 

r=-t+ Vif) 
Da baade V og I afhænge af Temperaturen, vilde en Række 

Forsøg ved samme Temperatur og med forskjellige Tryk (S) være 

bekvem til Verification af Formlerne. Imidlertid foreligger kun 

faa saadanne corresponderende Forsøg. 

Vi har derfor valgt den Fremgangsmaade at bestemme V og 

I af Forsøgene; indenfor de i Forsøgene forekommende Temperatur- 

intervaller kan I tilnærmet sættes lig 10mm.; Værdierne af v op- 

stilles i en Curve og bestemmes deraf ved grafisk Interpolation. 

For en given Temperatur kan man da af Trykket S beregne 

Partialtrykket 7, og af dette udledes Dissociationsgraden Z ifølge 

de foregaaende Formler 

saa findes, 

7 

Jar 

Tabel over vy. 

Temperatur | av) Temperatur | v Temperatur | v 

I I I | 

— 50 1,8 209 53 450 405 

0 5,0 25 100 50 590 
5 9,6 30 er EE 

10 16 35 200 60 1200 

15 29 | 40 280 
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Beregning af corresponderende Forsøg. 

Tempera- | Tryk | | 
FE | Dissociationsgrad 

Anmærkning. 

t S v observeret | beregnet | 

ye 760mm. 990 0,49 0,50 | Deville og Troost. 

57 407 990 0,64 0,63 | Forfatterne. 

29,8 | 760 140: | 0,22 021 | Dog 
29,8 | 395 140 0,28 0,29  Forfi. 
60 115 0,20 0:19 PD GE 

or 35 115 0,99 VEE 
22,5 | 136,5 78010035 0,37 | Naumann. 
22,5 | 101 HANN | 043 NN. 
20,8 | 153,5 50 1900,99 NB 
20 BØ! binlbsgd | 9008 0,21 | N. 
18,5 | 136 44 0,30 0,29 | N. 
18 279 gg mei ga galt Ne 

b) En af Bestanddelene er tilstede å Overskud. 

Antage vi, at Stoffet A er tilstede i Overskud, og er dets Over- 

skudmængde p, og det deraf fremkomne Partialtryk 7,, saa er — 

dg == h Po- 

Ligning (23) kan da skrives 

(po + p)* då 1! =9 [P+FCO]. 
Indføres nu Værdierne af p, q, r, P udtrykt ved Trykkene ved 

Hjælp af Ligningerne i forrige Tilfælde samt Værdien af p,, saa 

finder man 

n Å å AN 

(An +r)trttrega+n. Omen 
Blandingens Totaltryk er 

S=m +7 +71. 

Som Exempel paa Anvendelsen af disse Formler skal vi be- 

tragte Dissociationen af Jodvandstof, hvorover Forsøg ere udført af 

G. Lemoine "). 

') Ann. de chimie et de physique 5 S. XII p. 145. 
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Da 2 Volumen Jodvandstof ved Dissociation giver I Volumen 

Jod og 1 Volumen Vandstof, saa vil Tætheden ikke forandres, og 

følgelig maa vi i vore Ligninger sætte 

m=W 

Da Jodvandstof blot spalter sig i 2 Bestanddele, falder y bort 

i Ligningerne. 

Er ingen af Bestanddelene tilstede i Overskud, saa gjælder Lig- 

ning (24), som da skrives 

TT =V(t +1)). 

Indføres heri Ol S, HL Dissociationsgraden 

AE 3 == (2 di 5) 
Lemoine har udført en Række Forsøg ved 440" med forskjel- 

lige Tryk. Af disse udledes 

1 = 0,05 atmosfære 

V= 0,316. 
Heraf findes Dissociationsgraden 

pm 0ne(14 005) 
Tryk. Dissociationsgrad 

S observeret | beregnet 

4,5 atm. 0,24 0,242 

2,3 0,255 0,246 
1,0 0,26 0,252 

0,5 0,25 0,264 
0,2 0,29 0,300 

I 

Fimdes Vandstof i Qverskud, og gaar man ud fra, at oprindelig 

er blot Vandstof og Jod tilstede, samt bemærkes, at Trykket ikke 

forandres under Dissociationen, saa sees, at det Tryk 7, som 

frembringes af Vandstoffet alene, bliver 
T ==" + 3 (1 +77). 

Det Tryk, som udøves af Jodet alene, bliver I (1 +77). Heraf 
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følger, at Forholdet mellem Jodmængden og Vandstofmængden, 

hvilken betegnes med e, bliver 

ee, 
UT 0 

I Ligevægtstilstanden vil det Tryk, som udøves af den frie 

Vandstofmængde, blive 7 Få. 

Betegnes Forholdet mellem den frie Vandstofmængde og den 

hele Vandstofmængde med x, saa bliver 

Le KE 
VL 71 

Gaa vi ud fra, at det af Vandstoffet alene frembragte Tryk 7, 

og Forholdet = ere givne, saa kan vi beregne Størrelsen x. Vi har 

79 = 27, —S 

n' =8—7,—m=2(85—7,)—7. 

Indsættes disse Værdier i Ligning (25), faa vi 

(27, —27)å [2 (S— 7) —1Ji=p(r +D 
Divideres denne Ligning med 7,, og bemærkes, at 

X 

saa finder man ved at indføre disse Værdier en kvadratisk Ligning, 

hvoraf x udledes. Sættes for Kortheds Skyld 

s—1+P(2+0) 
Tree 

v? NE 

p TG (2 Gå 

saa er x=—e+Ve+t 

Ved Hjælp af denne Formel er nedenstaaende Række beregnet. 

7 & x observeret x beregnet 

2,20 1,000 0,240 0,241 
2,33 0,784 0,350 0,345 

2,33 0,527 0,547 0,519 
2,31 0,258 0,774 0,751 



Om Norvegium, et nyt tungt Metal. 
Af - 

Dr. Tellef Dahl. 

Henimod Slutningen af 1878 fik jeg tilsendt fra Oterø, som 

ligger %, Mil ud fra Kragerø i Skjærgaarden, en liden Prøve af 

Kobbernikkel, som var fundet der. Herved blev jeg foranlediget 

til et Besøg paa Stedet, og jeg forefandt da en 6 å 12 Tommer . 

mægtig Kalkspathgang, der førte Kobbernikkel og Nikkelglands i 

ringe Mængde. Ved Bearbeidelse af Gangen blev i det Hele ud- 

vundet 10 Kilogram ren Erts, og der er liden Udsigt til, at mere 

er at finde. 

En Analyse af Nikkelglandsen gav følgende Resultat: 

Niystarøaddtfid: 18,6. 

be JA 15,8 
Bean ges: surt 250. 

As med lidt S.. 63,4. 

100,0. 

Arsenik og Svovl blev kun bestemt ved Tabet. 

Følgende Former ere iagttagne: Terning, Octaeder, Pyritoeder. 

Ved Behandling af det med Svovlvandstof erholdte Arsenik- 

bundfald med Svovlammonium blev der uløst et sort Svovlmetal i 

ringe Mængde. Dette Svovlmetal indeholder et nyt Grundstof, et 

tungt Metal. 

For at fremstille Metallet saavidt muligt i større Qvantiteter 

har jeg gaaet frem paa følgende Maade: 

Den hele Ertsmængde, de 10 Kilogram, blev først fint pul- 

veriseret og dernæst omhyggelig rostet i en Flammeovn paa dertil 
Vid-Selsk. Forh. 1879. No. 5. 1 
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forarbeidede Plader af ildfast Ler. Det rostede grønne Ertspulver 

blev dernæst ligesom til en almindelig Analyse revet i en Agat- 

morter og behandlet med Syrer, dels Kongevand, dels Saltsyre, 

dels Svovlsyre. Disse Opløsninger bleve bundfældte med Svovl- 

vandstof og Bundfaldet udvasket saalænge, indtil Vaskevandet ikke 

viste nogetsomhelst Spor af Nikkel ved Svovlammonium. 

Bundfaldet tørredes og rostedes. Arsenik og Svovl blev her- 

ved for den største Del fjernet, og Residuet var nu det nye Metal- 

oxyd, dog endnu med Spor af Arsenik og Svovl, men forøvrigt rent, 

med Undtagelse af et lidet Spor af Kobber, der imidlertid var saa 

lidet, at det kun kunde paavises i Spectroskopet. Allerede af 

dette raa Oxyd lod Metallet sig reducere med Soda paa Kul for 

Blæserøret, og i lidt større Mængder ved Smeltning med Cyanka- 

lium paa en Scherbel i en Muffelovn. 

Oxydet blev igjen løst i Kongevand eller rettere i Saltsyre 

med Tilsats af nogle faa Draaber Salpetersyre. Denne Opløsning 

er grøn: den bundfældtes med kaustisk Kali under Iagttagelse af 

flere Forsigtighedsregler. Saaledes er det gavnligt, at Opløsningen 

er saa kold som muligt, og at Neutralisationspunktet ikke overskri- 

des. Tilsættes nemlig mere Kali og Opløsningen opvarmes, løser 

Bundfaldet sig igjen oftest fuldstændigt, og Kaliopløsningen bliver 

blaa.  Bundfældningen er imidlertid selv under Iagttagelse af det 

ovenfor Anførte aldrig complet, idet en stor Del af Metallet for- 

bliver opløst rimeligvis som et høiere Oxyd. 

Bundfaldet med Kali er i Begyndelsen gulgrønt, men bliver 

snart rent grønt, lidt mørkere end Nikkeloxydhydrat. — Under 

Tørringen bevarer det sin smukke grønne Farve. Ved stærkere 

Ophedning giver det Slip paa Vand, bliver sort og smelter ved 

Rødglødhede til en sort Sirup, som efter Afkjølingen danner en 

graa fluslignende Masse. Naar denne pulveriseres, faaes et mørkt, 

grønligt, brunt Legeme, som let reduceres til Metal i en Kuldigel 

uden nogetsomhelst Flusmiddel, ligesaa med Vandstofgas. Det 

paa denne Maade fremstillede Metal har følgende Egenskaber: 

Farven er hvid med et lidet Stik i Brunt. + 

Glandsen er fuldkommen metallisk, og Metallet antager ved 
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Polering en speilblank Overflade, som efter nogen Tids Forløb bliver 

lidt mere brunlig af en tynd Oxydhinde, som danner sig. 

Et lidet Korn af Metallet lader sig fladtrykke i en Agatmor- 

ter, men faar nogle Ridser i Kanterne. Et større Korn lader 

sig ogsaa ved Hammerslag fladtrykke noget, men springer let i Styk- 

ker, der paa Brudfladerne vise stor Krystallinitet. Haardheden er 

som Kobberets. 

Smeltepunktet ligger over 350" C. Bringer man et Stykke 

Metal i et Glasrør, smelter det ved begyndende Rødglødhede, eller 

netop naar letsmelteligt Glas begynder at blive bøieligt. Opheder 

man Metallet til henimod Smeltepunktet, ser man en smuk Aniøb- 

ning omtrent som for Staal, først Gult, saa Brunt og endelig Blaat. 

Egenvægten er 9,441. Bestemmelsen blev gjort med et Stykke, 

der veiede 3.2 Gram. Vandets Temperatur var 159 C. 

Metallet angribes meget vanskeligt af Saltsyre, derimod løser 

det sig let i Salpetersyre, der bliver blaa. Fortyndes denne Op- 

løsning med Vand, bliver den grøn. Det løses af Svovlsyre til 

en farveløs eller maaske lidt grønlig Opløsning. Afdampes denne 

Opløsning, faar man et blaat Salt, der ved Ophedning giver Slip 

paa Salpetersyren og derefter danner et brunligt Oxyd. Der ud- 

skiller sig under Opløsningen et hvidt Salt, der imidlertid snart 

løser sig ved Tilsats af Vand. 

Af Oxydationsgrader kjendes med Sikkerhed endnu kun det 

før nævnte Oxyd, som efter to Reductionsforsøg med Vandstofgas 

med0,416 0900/4123 Oxyd «gav Surstof 202 490. 1e0-491009,603 

og 10,151. 
Middeltallet heraf er 9,879. 

Ædqvivalenttallet skulde herefter være 145,952 eller maaske 

Halvparten 72,976, dersom Oxydet antages sammensat som Kob- 

beroxydul R, 0. Indtil videre foreslaaes imidlertid det førstnævnte 

Tal. Jeg har tillagt Metallet Navnet Norvegium. Det kan be- 

tegnes med Ng. Oxydet NgO bestaar saaledes af. . 9,879 0 

Os NE 
100,00. 

1* 
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Reactioner. 

En saltsur Opløsnings Forhold ved Bundfældning med kaustisk 

Kali er forhen anført. Omtrent paa lignende Maade er Forholdet 

med Ammoniak; men Bundfaldet er ringere. Opløsningen bliver 

blaa, lysere end Kobber og Nikkel. Ligedan forholder sig kulsurt 

Natron. Opløsningen foregaar ganske fuldstændigt, og Farven er 

friskere blaa. 

Blodludsalt fælder ved en ringe Tilsats brunt, ved større Til- 

sats grønt. Den brune Farve fremtræder ikke altid. 

En saltsur Opløsning giver et lysgult Bundfald ved Fortynd- 

ning med Vand, bedst naar der er lidet Overskud af Syre. 

Svovlvandstofgas fælder brunt Svovlmetal, selv af en stærk 

saltsur Opløsning. Det er ikke opløseligt i Svovlammonium. 

En svovlsur Opløsning bliver ved Tilsats af Zink strax brun, 

og ved Kogning fældes pulverformigt Metal. 

Oxydet har følgende Blæserørsforhold: 

Det opløses let i Borax i Oxydationsilden til et gulgrønt Glas, 

som ved Afkjølingen antager en ren blaa Farve. 

I Reductionsild bliver den blaa Farve lidt lysere. 

I Phosphorsalt opløses det til et gult Glas, som under Af- 

kjølingen først bliver smaragdgrønt, dernæst livligt lyseblaat. Re- 

ductionsild frembringer ingen Forandring. 

Med Soda paa Kul reduceres Oxydet til Metal med stor Lethed. 

Man kan holde smeltet for Blæserøret et stort Qvantum Metal 

lige til et Gram. Det koger og bedækker sig med sort smeltet 

Oxyd, der flyder bort til Kanterne, medens Metallet fordamper 

noget og giver et gulerønt Beslag. 

Dette er det væsentligste, som for Tiden kan udtales med no- 

gen større Sikkerhed om Metallets Egenskaber. Jeg kan videre 

kun antyde, at der sandsynligvis existerer et høiere Oxyd, hvis Hy- 

drat danner et violet Pulver, samt at der ogsaa er Grund til at tro, 

at der er en lysgul flygtig Chlorforbindelse og en høiere Svovlfor- 

bindelse, der er opløselig i Svovlammonium. Endelig skal jeg be- 

mærke, at man ikke ved Undersøgelserne kan benytte Platinadig- 

ler, da de angribes saavel af Oxydet som af de andre Forbindelser. 



Nogle forbindelser af de organiske tinradikaler. 

Krystallographisk-chemisk undersøgelse. 

Af 

Th. Hiortdahl. 

Foredraget i mødet den 21de marts 1879. 

Man har, som bekjendt, to slags organiske tinradikaler af 

ætbylrækken, nemlig bivalente, der indeholde 2, og univalente, der 

indeholde 3 molekylvægter alkoholradikal. Begge slags danne et 

stort antal, og deriblandt mange særdeles vel krystalliserende for- 

bindelser, i hvilke de optræde ganske som selvstændige metalliske 

radikaler, der dog i sine almindelige chemiske forhold ikke såme- 

get ligne selve tinnet, som de frembyde lighed med visse andre 

af de enkelte metaller. 

Således vise oxyderne af tindimethyl og tindiæthyl, der for- 

længst ere bekjendte ved Franklands, Cahours o. fis. arbei- 

der, idetheletaget megen lighed med oxyderne af de bivalente tunge 

metaller, måske nærmest med bly eller kviksølv. De udfældes ved 

alkalier og ammoniak som hvide fnokkede bundfald, danne uopløse- 

lige karbonater og phosphater samt godt krystalliserede chlorider 

og salte: deres opløsninger fældes af blodludsalt, af svovlvandstof 

samt af metallisk zink. Det samme er tilfældet med tindipropyl- 

oxyd, som jeg har fremstillet. 

Oxyderne af tintrimethyl og dets homologer, der ere opløselige 

og overmåde stærkt alkaliske, og som danne mange salte, hvori- 

blandt let opløselige phospbater, minde ligeså stærkt om alkali- 

metallernes oxyder; man kunde måske, når man ser hen til de 

charakteristiske uopløselige karbonater, nærmest sammenstille dem 
Vid,-Selsk. Forh. 1879. No. 6. 1 
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med thallium, hvis atomvægt også meget nær svarer til det tal, 

der udtrykker tintriæthylets molekylvægt. 

Nogen krystallographisk undersøgelse af de organiske tinradi- 

kalers forbindelser, der vilde kunne vise om den lighed i chemisk 

henseende, som tinradikalerne frembyde med visse af de metal- 

liske elementer, skulde fortsætte sig også i krystalformen, — har 

hidtil ikke foreligget. 

Man kjender overhovedet kun i få tilfælde nogen isomorphisme 

eller lighed i krystalform mellem forbindelser af de metalliske ele- 

menter og de tilsvarende af komplicerte organiske radikaler; som 

exempler kan nævnes de af Sella) målte phosphammoniumhaloi- 

der, der er isomorphe med jodsølv og med chlorbly; og udenfor 

ammoniumforbindelserne har man hidtil neppe havt noget exempel. 

Mine undersøgelser vise nu at der i virkeligheden mellem 

krystalformerne af tinradikalernes salte og de tilsvarende salte af 

selve de enkelte metaller, finder en overensstemmelse sted. der fuld- 

kommen svarer til deres overensstemmelse i almindelige chemiske 

forhold. 

Som første exempel vil jeg beskrive nogle chlorider af biva- 

lente tinradikaler. 

1. Tindimethylehlorid. 

Sn (CHz), Cl,. 

Rhombisk, a:b:c= 0,8341:1:0,9407. 
Fig. 1. 

Vad 0 De af en vandig opløsning ud- 

skilte krystaller viste ingen andre for- 

mer end prismet og brachydomet, fig. 

1. Fladerne ere ret jævne, men have 

liden glands. 

') Pogg. Ann, 114. 402. 
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n*”) beregnet målt 

pp=(110) (110) 4 == 799 40" 

pr GNR 100920' 100 21 

aq OMKOM — 86 29 

par (110) (01) 2 63 58 64 1. 

Dette chlorid forbinder sig meget let med platinchlorid til et 

pragtfuldt krystalliserende dobbeltsalt. 

2. Tindimethylplatinchlorid. 

Sn (CHz), Pt Cl; + 7H, 0. 

Rhombisk, åa: b:c=0,8883:1::0,9768. 

De iagttagne former ere 

DE PH >SII, 

c= oP =00I. 

b = ooPoo = 010. 

r= " Poo= 101. 

r/= 3P00= 301. 

q = %/, Poo = 032. 
Det i vand og alkohol let opløselige salt udskilles ved lang- 

som fordunstning i indtil centimeterstore røde krystaller, som dels 

ere tavleformede efter basis (fig. 2) og dels ere. udviklede med 

Fig. 2. Fig. 3. Fig. 4. 

rs 4 ENN 

EIE 
forherskende pyramide (fig. 3), kombineret med det brachydiagonale 

fladepar og brachydomet, sjeldnere med makrodomet r' (301). Ved 

1) Antal målte kanter. 
1* 
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raskere fordunstning erholdtes nogle gange små, men skarpe, gul- 

røde krystaller (fig. 4), hvor de tvende domer, r' og q, forhersker, 

medens pyramidens flader enten aldeles ikke eller kun ganske 

underordnet optræder; de have på denne måde et udseende, der, 

især når fladeparret b heller ikke optræder, ved første øiekast 

ligner en tetragonal pyramide. På enkelte af disse krystaller er 

tillige makrodomet r (101) iagttaget som en ganske smal flade 

imellem c og r'. Fladerne ere i detheletaget jævne og godt spei- 

lende, så at målingerne ere ret gode. 

Spaltbarhed iagttoges ikke. 

Målingerne ere udførte på 6 krystaller. 

n beregnet målt. 

ov =(111) (111) 8 — 68 25' 

00; =(A11)(119) 20 662935" 166935 

om SM (I oe 

ob =(111) (010) 4 — 56 41 

oc =(111) (001) 9 55 48 55 51 

or'=(111) (301) 5 40 59 40 52 

og =(111) (032) .7 39.36 39 37 

r'r"= (301) (301) 4.385 44 33 22 

r'e = (301) (001) 6 73 8 73 5 

re =(101) (001) 090 27.430 047 45 

qg = (032) (032) 1 68 18 68 6 

qc =(032) (001) 5 55 41 55 43 

qb =(032) (010) 12 34 19 34 17 

qr'=(032) (301) 4 80 35 80 37. 

For at bestemme saltets sammensætning dekomponeredes 1,4956 

gr. med zink: det udskilte metalliske platina veiede 0,4305 gr.; af 

filtratet udfældtes 1,8820 gr. chlorsølv. 

fundet. beregnet. 

C] 5143 3109 
PG 28,78 28,90. 

Saltet taber ved opheding let sit krystalvand, men lider alle- 

rede under 100? en videregående dekomposition. 
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3. Tindiæthylehlorid"). 

Sn (C,H;), CL. 

Rhombisk, a:b:c=0,8386:1:0,9432, isomorph med tindi- 

methylchlorid. 

De iagttagne former ere: 

b = oo P og = 010 

å = og P oo = 100 

po pe=910 

q= 2, Poo0 = 012 

Fig. 5. Det er ikke let at erholde 

dette salt i krystaller, der egne sig 

til målinger. Det danner vistnok, 

når den alkoholiske opløsning lang- 

somt fordunster, ganske pragtfulde 

krystallisationer, hvor de enkelte 

individer opnå en betydelig længde, 

men de således erholdte krystal- 

ler ere kun langstrakte tavler (efter b) med ganske svage og uty- 

* delige endeflader, der hos de bedst udviklede individer alene ud- 

gjøres af fladeparret a. Bedre krystaller erholder man når man 

opløser saltet i en blanding af æther og chloroform; de ere enten 

tavleformede efter b, fig 5, eller prismatiske efter q, altid for- 

længede efter brachydiagonalen. Fladerne er ikke ganske jævne 

og give ikke rigtigt skarpe billeder ved målingerne. 

1) Dette chlorid forbinder sig med platinchlorid langt vanskeligere end det fore- 

gående; af en blanding af de vandige opløsninger udskiltes i begyndelsen blot 

tindiæthyleblorid, og det var først den stærkt koncentrerede moderlud, der gav 

små gule pyramider, Da jeg vilde omkrystallisere den ringe kvantitet, som jeg 

havde erholdt, gik den tabt, Efter de målinger, jeg har anstillet på 7 af de 

små krystaller, er krystalsystemet tetragonalt, a:c=1: 1,1757. 

n beregnet målt. 

(111) (111) JA 10 — 749 35' 

(111) (111) 6 620 2! 62 3 

Krystallerne var for små til optisk undersøgelse. Da jeg senere ikke har 

kunnet erholde dem har jeg heller ikke fået dem analyserede. 
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Målingerne, der ere udførte på 10 krystaller, ere sammenstil- 

lede i følgende tabel. 

n beregnet — målt. 

pb = (210) (010) 6 EON 
på = (210) (100) 1 22045 92 95 
ab = (100) (010) 2? 90 0 90% 

2 

4 

| 

aq = (012) (012) 50 30 50 10 
qb = (012) (010) NG 

De optiske axer ligge i ooPoo (100), middellinien er makro- 

diagonalen. Dispersionen svag, 9 > v. 

4. Tindipropylehlorid. 

Sn (C, H;), CL. 

Dette chlorid har jeg fremstillet ved at behandle metallisk tin 

med propyljodid (kogepunkt 101) i tilsmeltede rør ved en tempe- 

ratur af 1509, og dekomponere det dannede jodid med ammoniak, 

hvorved erholdtes et hvidt') bundfald af tindipropylhydroxyd, der 

i sine reaktioner fuldkommen ligner de tilsvarende metbhyl- og 

æthylforbindelser. Ved at behandles med saltsyre giver nu dette 

oxyd tindipropylchlorid, farveløse, smukt glindsende krystaller, der" 

ere tungt opløselige i koldt vand, noget lettere i kogende. Det 

er særdeles let opløseligt i alkohol, æther, aceton, chloroform, benzol 

og svovlkulstof. 

0,9349 gr. gav 0,969 gr. Ag QUI, svarende til 25,72 pct. chlor; 

efter ovenstående formel beregnes chlormængden til 25,85 pet. 

Krystalsystemet er rhombisk; a: b: c=0,6943: 1: 1,3397. 

De iagttagne former ere: 

aDnadE= MY" 

o=2P = 221 

o'= 3P — 331 

q = 2Poo = 021 

r = Poo = 101 

r'= 2P00 = 201. 

1) I eomptes rendus LXXXVIII, 585 har jeg angivet oxydets farve til gul-hvidt; 

det er imidlertid rent hvidt. 
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Krystallerne ere udmærket spaltbare efter oP (001). 

Når dette chlorid udskilles ved langsom fordunstning af den 

alkoholiske opløsning, optræder gjerne co, co' (fig. 6) eller den spidse 

Fig. 6. pyramide 0" alene i ganske små krystaller; disse 

ere imidlertid gjerne stærkt stribede parallel 

kombinationskanten co og, da fladerne gjerne 

ere krumme, kun lidet skikkede til måling. Be- 

dre krystaller erholder man af en blanding af 

æther og chloroform eller af svovlkulstof. De 

ere særdeles smukke og stærkt glindsende, ofte 

indtil centimeterlange. De vise kombinativnen 

cqo, fig. 7, dels tavleformede efter c, dels prisma- 

tiske efter q, altid med de 2 sidstnævnte flader 

forherskende, medens pyramidefladerne, der imid- 

lertid altid ere stribede eller krum- 

me og ganske uskikkede til måling, 

ere mindre stærkt fremtrædende. 

De 2 makrodomer optræde kun sjel- 

dent og underordnet; jeg har ikke 

havt mere end 2 krystaller, hvor 

de lod sig måle; fladene var imidlertid ret gode. 

Målingerne, der ere sammenstillede i nedenstående tabel, ere 

udførte på 12 krystaller. Til bestemmelsen af vertikalaxen er be- 

nyttet vinkelen cq, der er ret nøie bestemt; forholdet mellem bra- 

chydiagonalen og makrodiagonalen er udledet af vinklerne cr og 

cr'; men da hver af disse, som anført, kun lod sig måle på en 

krystal, er denne bestemmelse langt mindre sikker. 

n beregnet. målt. 

*eg = (001) (021) 11 699 38" 699 38' 
99 = (021) (021) 6 40 56 40 59 
*cr = (001) (101) I 62 37 63 2 
*cer' = (001) (201) 1 75 98 å 16 
co = (001) (221) Q 43 76 36 
00 = (221) (221) 1 67 48 67 cirka 
00” = (331) (331) Q 108 50 109 0 



De optiske axer ligge i ooPoo (100); middellinien er makro- 

diagonalen. Dispersionen ret betydelig, > <v. 
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Tindimethylchlorid og tindiæthylehlorid ere isomorphe med bly- 

chlorid; giver man dette sidste salt den stilling, som jeg tidligere 

har foreslået for blybromidet*), har man, når vertikalaxens længde 

fordobles: 

PbCl,,a:b:c=0,8408:1:0,9990 

Sn(C,H,), Cl, = 0,8386: 1: 0,9432 

Sn(CH,), Cl, =0,8341: 1: 0,9407 
Det homologe chlorid, tindipropylchlorid, er ikke isomorpht 

med de foregående; det forholder sig til disse, kunde man sige, 

som kviksølvehloridets form til blychloridets. - Tindipropylchlorid 

ligner virkelig i sit ydre kviksølvbromidet. Såvel ved den udmær- 

kede spaltbarhed efter basis, som ved de eiendommelige spidse 

og tværstribede pyramider minder det ganske påfaldende om dette 

bromid, som jeg tidligere”) har beskrevet. 

Man kunde måske forsøge følgende sammenstilling: 

HgCl,,a:b:c=0,7254:1: 1,0688 
Hg Br, =0,6817:1: 1,0183% 
Sn(C,H;), Cl, = 0,6943 : 1 : */, (1,0047) 

I optisk henseende er der ikke lighed, idet hos kviksølvbro- 

midet axeplanet er i den fuldkomne gjennemgang, men hos tindi- 

propylchloridet lodret på denne. 

Den isomorphisme mellem de bivalente tinradikaler og blyet, 

som jeg således har påvist hos chloriderne, har jeg også kunnet 

') Forh, i Videnskabsselskabet i Christiania 1878 no. 9; Zeitschrift fir Krystallo- 

graphie III. 302. 

IP IRGE 

3) i mit oven eiterede arbeide står ved en feilregning 0,9975. 
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påvise i en anden ret charakteristisk gruppe forbindelser, nemlig 

hos de myresure salte, på hvis tilbøielighed til at krystallisere 

Cahours først har gjort opmærksom. Af disse forbindelser har jeg 

imidlertid alene erholdt tindimethylsaltet i rigtigt gode krystaller. 

5. Myresurt tindimethyl. 

Sn (CH;), (CHO,)». 

Rhombisk, a:b:c=0,7287: 1: 0,4784 

De iagttagne former ere: 

=P Sin 

a = ooPoo = 100 

b = ooPoco = 010 

r = Poo == KOL 

Fig. 8. Krystallerne, der er særdeles smukke og 

som let blive temmelig store, når de dannes af 

den vandige opløsning, ere i regelen tavlefor- 

mede efter b, (fig. 8); deres flader ere jævne og 

godt speilende. 

Særdeles fuldkommen gjennemgang efter b (010). 

Målingerne ere anstillede på 3 krystaller. 
oa N 

DIA 

oa = (111) (100) 
rr = (101) (101) 

ra = (101) (100) 

59 22 59 59 

66 34 66 44 

56 43 Su 

n beregnet. målt. 

SD ED ED 
ob = (111) (010) 6 oe 68 12 
or = (1113 (101) 8 21 48 21 50 

00 = (111) (111) 3 — GE 

3 

2 

2 

Saltet er åbenbart geometrisk isomorpht med de tilsvarende 

myresure salte af de bivalente metaller; man har nemlig: 
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Sn(CH,), (CHO,)y,a:b:c=0,7287:1: 0,4784 
Ca (CHO,), =0,7599:1:- 0,4671 
Ba (CHO,), = 0,7650: 1 : 2 (0,4319) 
Pb (CHO,), =0,7417: 1: 2 (0,4219) 

6.  Svovlsurt tindimethyl. 

Sn (CHz), S0,. 

Monoklim, a:b:c= 1,3210: 1 :1,6518;8= 83254" 

De iagttagne former ere: 

c == op =001 

a=  coPoo= 100 

= oopP =110 

n= NEPPE 101 
o= + 2P2 =i21 
og=—%PP2 == 1925 

Dette smukke salt, der let giver meget store krystaller, optræ- 

der gjerne som tavler med forherskende basis, kombineret med 

prismet og hemidomet. De to hemipyramider optræde underord- 

net men ganske hyppigt, hvorimod fladeparret å kun sjeldent, og 

da ligeledes ganske underordnet, er iagttaget. Fladerne ere glind- 

sende og i regelen godt speilende, dog er basis ofte lidt krum. 

Nogen spaltbarhed er ikke at iagttage. 

Fig. 9. Fig. 10. 

Til grund for beregningen er, foruden prismevinkelen pp, lagt 

middelværdierne af de stumpe og spidse vinkler cp, (110) (001) og - 
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(110) (001), samt er, (001) (101) og (001) (101). Målingerne ere 

udførte på 6 krystaller. 
n beregnet målt, 

*er= (001) (101) 5 1249 531/, 1240 37 

*er=(001) (101) 4 å 160 54 50 

ca = (001) (100) 1 83 54 83 59 

*pp= (110) (110) 4 74 34 74 34 

på = (110) (100) 1 52 43 52 49 

*pe= (110) (001) 5 86 181, 86 14 

*pe = (110) (001) 3 Å AA 93 37 

pr = (110) (101) 6 62 48 61 

po = (110) (121) 5 2440 93 43 

po=(110) (121) 2 57 56 56 Il 

oo = (121) (121) 1 49 32 50 cirka 
oc = (121) (001) 1 Jo 48 oe 

or = (121) (101) 1 65 15 65 0 

ov = (121) (123) 1 45 92 45 19 

ve =(123) (001) 1 48 16 284 

øp = (123) (110) 1 40 47 40 52 

øp = (123) (110) 1 69 12 69 10 

Man kan ikke for dette salts vedkommende, ligesom hos chlo- 

riderne og de myresure salte, tale om nogen isomorphisme med 

de tilsvarende forbindelser af bly og barium, da disse krystallisere 

rhombisk; men der finder ikke destomindre, som det vil sees af 

følgende sammenstilling, en ganske påtagelig overensstemmelse 

sted mellem tindimethylsulfatets monokline form og tungspathens 

rhombiske. 

Sn (C H.), 80,, 1,3210: 1: 1,6518 
Ba SO, —1,3127:1:, (1,6352) 
PbSO, —1,2915:1: / (1,5728). 
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Det er ikke blot hos saltene af de bivalente tinradikaler at 

man kan påvise lighed med tilsvarende uorganiske forbindelser; 
man finder også at de univalente vise lignende tilknytning til alka- 

limetallerne. Således har Kulmitz') gjort opmærksom på at tintri- 

æthylplatinchlorid krystalliserer i oktaedre*) ligesom kaliumplatin- 

chlorid. Jeg har hidtil undersøgt følgende forbindelser. 

7. Svovlsurt tintriæthyl. 

[Sn (C, Hz); Ja 504 
Dette salt er dimorpht. 

A. Den almindeligst forekommende og stabile form er hexa- 

gonal; a:c=1: 1,2656. 

De iagttagne former ere: 

p = cop = 0110 
n=  P=>SOM 

== 2P=20I 

Fig. 11. Saltet udskilles ved langsom fordunstning 

af den vandige eller alkoholiske opløsning i 

AN smukke, dog ikke til måling rigtigt godt skik- 

PN kede, 8—10 millimeter lange, men ganske 
mn Gå N 

«pe tynde, prismer, kombinerede med en hexago- 

nal pyramide; mellem begge disse former op- VL 

| | | — træder hyppigt en spidsere pyramide 2P (0221) 

NITTI som en ganske smal afstumping (fig. 11); py- 

SN VA ramidefladerne ere i regelen udviklede i begge 

N ender af krystallen. 

Spaltbarhed er ikke at iagttage. 

beregnet målt. 

— AE 

18" 55! 19 16 

15 28 1538 

48 44 48 97 

60 0 60- 5 

op = (0111) (0110) 

o'p = (0221) (0110) 

00' = (0111) (0221) 

00 = (0111) (1101) 

pp = (0110) (1100) (MS 

1) Journ, fir praktiske Chemie. 80,60. 

?) regulære? jeg har ikke havt anledning til at undersøge dem. 

sn 
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Enaxet dobbeltbrydende, positiv; ikke synderlig stærk dobbelt- 

brydning. 

B. Den labile form er regulær. 

Under hvilke omstændigheder denne form optræder ser jeg 

mig ikke istand til nærmere at angive. Jeg har engang, idet jeg 

lod en større kvantitet af saltet i alkoholisk opløsning langsomt 

fordunste over svovlsyre, erholdt det i oktaedre, der ved polari- 

sationsappartet viste sig at være regulære. De vare stærkt glind- 

sende så længe de befandt sig i vædsken, men forandredes meget 

hurtigt når de kom i luften; de blev fulde af ridser og spring, og 

vare allerede efter nogle minuters forløb ganske henfaldne til et 

hvidt pulver. 

Denne modifikation er isomorph med det tilsvarende selen- 

sure salt. 

8. Selensurt tintriæthyl. 

Ba (6 ED IG PO00 

Regulære oktaedre, hvis kantvinkel måltes = 70" 37' (beregnet 

70' 32). 

Dette salt, der dannes ved at opløse oxydet eller karbonatet i 

fortyndet selensyre, udskilles af den sure opløsning i luftbestandige, 

ret glindsende krystaller, der, ligesom det svovlsure salt, ere let- 

tere opløselige i alkohol end i vand. 

1,011 gr. gav 0,1375 gr. = 13,61 procent Se; den efter oven- 

stående formel beregnede mængde er 14,36 pet. 

9. Svovlsurt tintrimethyl. 

[Sn (C H;) 3» 804. 
KRhombisk; åa: b: c=0,8863: 1: 0,8499. 

De optrædende former ere: 

g= PES 

vB= "2 SO! 

b = ooPoo = 010 

= ooPoo = 100 

p=oc00P =110 
r = 1/, Poo= 201 



TUG TH. HIORTDÅHL.  NOGLE FORB. AF DE ORG. TINRADIKALER. 

Fig. 12. Dette smukke salt udskiller sig ved 

langsom fordunstning af den vandige eller 
cC 

=== alkoholiske opløsning i ganske ualminde- 
: forme ar ligt stærkt glindsende og til måling vel 

Er ret skikkede krystaller, hvor i regelen pyra- 

Ne miden forhersker. Den er kombineret 

med basis, efter hvilken krystallerne un- 

dertiden ere tavleformede, prismet, der 

viser sig som en smal afstumpning af middelkanterne, samt de tvende 

fladepar, af hvilke dog det makrodiagonale sjeldnere optræder 

(fig. 12). Krystallerne ere ofte fortrukne og navnlig stærkt forlæn- 

gede parallel pyramidens middelkanter, hvorved de få et eiendom- 

meligt prismatisk og usymmetrisk udseende. 

Følgende vinkler ere målte på 6 krystaller. 

n beregnet målt. 

pp = (110) 10) mv 880 064 820 56 
p— diø (0100) SE EN 
på = (110) (100) 1 9 SSL EE 
co =(001) (111) 14 — Sor 

op = (111) (110) 9 37 58 37 54 

00 = (111) (111) 5 175 54 76 1 

00 = (111) (111) > bo 

ob = (111) (010) 8 — 58 98 

00 = (111) (111) hø Oi e 79 98 

oa = (111) (100) +53 651 53 51 

er = (001) (201) Å 14 25 037 25 32 

De her beskrevne univalente radikalers sulfater vise en tydelig 

overensstemmelse med alkalimetallernes sulfater. 

Det hexagonale svovlsure tintriæthyl står kalium- og thallium- 

sulfatets form, der som bekjendt nærmer sig den hexagonale sym- 

metri, meget nær. Man har nemlig: 
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[Sn (C, H;)s Ja 80,,a:av3 :c=0,5773:1:0,7307 

K, S0,,a:b:c =0,5727:1:0,7464 
Tl, 80, =0,5524: 1: 0,7865. 

Vertikalaxen er mindste optiske elasticitetsaxe for alle 3 salte. 

Hvad nu det svovlsure tintrimethyl angår, så kan det betrag- 

tes som isomorpht med det vandfri svovlsure natron og det svovl- 

sure sølvoxyd, der ligeledes krystallisere rhombisk, men i en fra 

kalium- og thalliumsaltets forskjellig form. Man har: 

Ba(OH | 50,:2: bc =200,0432) 2130/8499 

Ag, SO, | = 0,4614 :1:0,8077 
Na, SO, = 0,4734 :1:0,8005. 

Vi se her at medens chloriderne af tindimethyl og tindiæthyl 

ere isomorphe, er sulfaterne af tintrimethylog tintriæthyl det ikke. 

Sådanne trin i en homolog række som korresponderende me- 

thyl- og æthyl-derivater har man, som bekjendt, sammenlignet med 

de hverandre nærstående metaller, hvis atomvægter vise en kon- 

stant differents. Ligesålidt som der nu for metallernes vedkom- 

mende lader sig give bestemte regler for det indbyrdes forhold 

mellem krystalformerne af deres tilsvarende forbindelser, ligesålidt 

lader det sig gjøre for de homologe leds vedkommende. Medens 

bly og barium i regelen ere isomorphe, er kalium og natrium det 

derimod ikke. Aldeles på samme måde er det med de her be- 

skrevne methyl og æthylforbindelser; de bivalente derivater vise 

isomorphisme, de univalente ikke, atter et mærkeligt exempel på 

disse komplicerede organiske radikalers lighed med selve de metal- 

liske elementer. 





Æthersvovlsure salte, 

Krystallographisk undersøgte 

af 

Th. Hiortdahl. 

Foredraget i mødet d. 6te juni 1879. 

1. Æthylsvovlsurt zinkoxyd. 

Zn (C,H,. 80,), + 2H20. 

Monoklin, a:b:c=0, 7166:1:0,9776; 3 = 809 97", 

De iagttagne former ere 

PI= ops 110 

v = oP == 001 

b=""ooPæ= 010 

0o= "+P =111 

0' == + 1/3P == 112 

Krystallerne ere dels forlængede efter vertikalaxen (fig. 1) med 

prismet og hemipyramiden forherskende, dels, men sjeldnere, tavle- 

formede efter basis (fig. 9). 
Jorfeg 1 Fig. 2. 

Vid.-Selsk, Forhb, 1879. No. 7. 1 
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Udmærket spaltbarhed efter basis. 

Fladerne ere ret gode; målingerne ere udførte på 7 krystaller. 

n') beregnet målt 

co =(001) (111) 7 — 649 56' 
co'=(001) (112) 4 42052' 492 53 
00”= (111) (119) 3 22203 21 53 

po = (110 1) 2 Bs 2 
pe =(110) (001) 5 *— 82 13 
pp = (110) (110) 5 — 70 30 

pb —= (110) (010) 3 5445 54 39 
00: = (8) (iD 2 
ob = (UD) (0100 9 55 000 

Undertiden forekommer tvillinger; tvillingplanet er basis; vin- 

kelen (111) [111] målt 50929, beregnet 509 8”. 

= 

2. Æthylsvovlsurt Kadmiumoxyd. 

Cd (C,H,. 80,)., +2H,0. 

Monoklin, a:b:c=0,7165:1:0,9728; P = 79" 42", 

De iagttagne former ere p, c, b, 0, 0" som hos det foregående 

salt, med hvem det er isomorpht. 

Krystallerne ere dels prismatiske efter klinodiagonalen, cbop, 

med c (001) og b (010) i ligevægt, dels tavleformede efter basis. 

På disse krystaller sees af'og til endnu en negativ hemipyramide 

som en yderst smal flade, der ikke lod sig måle. 

Spaltbarheden er mindre fuldkommen efter b (010). 

Målingerne ere udførte på 3 krystaller. 

n beregnet målt 

oc = (111) (001) 6 — 659 15” 

oc = (111) (001) 51 11494500 IGG 

00”= (111) (112) 2 OP 29 16 

oc = (112) (001) 3 43 4 43 24 

op = (111) (110) 4 33 19 33 15 

') antal målte kanter. 
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pc = (110) (001) == 81 36 
pc = (110) (00i) 98 24 98 22 
pb = (110) (010) AN 
pp = (110) (110) ueR SOG 
oc = (111) (lil) ED I Gy 
å SAMME HR 

Enkelte af disse vinkler ligne de tilsvarende hos det svovl- 

sure kadmiumoxyd, med hvis habitus det æthylsvovlsure idethele- 

taget har noget tilfælles. 

== =D 

æthylsvovlsurt svovlsurt 

pp 709 22" 709 26' 

00 63 52 64 24 

3. Æthylsvovlsurt koboltoxydul. 

Co (0, H,. S0,), + 2H,0. 

Fokambisie sab-e— 03201200-0150331" 

De iagttagne former ere: 

Fig. 3. 
p=o00P =110 

p/=o00P2 —=120 

p = ooPæo = 010 

q= Poo=011 

Krystallerne ere tavleformede efter b (010) 

fig. 3; fladerne ere ofte lidt ujævne. 

Måligerne ere udførte paa 8 krystaller. 

n beregnet målt 

pb = (110) (010) 9 å 720 15' 
pp = (110) (110) 5 3530! 35 26 
pb=(120) (010) 6 5722 5725 
pp'=(110) (120) 5 1450 14 38 
qb = (011) (010) 8 AG 44 4 
gg =(011) (0i1y 3 9152 9148 
pa Sao (011) en 77 30 
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4. Æthylsvovlsurt kobberoxyd. 

Cu (C,H,. 80,), +4 8,0. 

Rhombisk, a:b:c=0,7494: 1: 0,6744 

De iagttagne former ere: 

ped PP =fil 

P= OP =S001 

a = ooPoo = 100 
b = ooPco = 010 

De smukke blå krystaller ere dels Ssidede tavler efter basis 

(fig. 4) og dels 4sidede prismer, trukne i længde efter brachy- 

diagonalen, og på bjørnerne afstumpede af 

pyramidefladerne, der ofte ere ulige udvik- 

lede, så at tildels hveranden mangler. 

Spaltbar efter c (001). 

Målingerne ere udførte på 4 krystaller. 

n beregnet målt 

ene (GONG = 489 29" 
00 = (111) (111) 2 820534 83/16 

bo (010) (111) - 4 EG 63 22 
å0—= (109 GIR SAR MT SG 
ab= (100) (010/14 1.90 0 19009 
cb=001) (010) 0 89158 900 

5. Isobutylsvovlsur baryt. 

Ba (C,H,. 80,)., + 2H,0. 

Monoklin, åa: b:c= 0,8897:1: 1,5282; B = 84" 36". 

De iagttagne former ere: 

9 =P V= 

pr == 

q=  Poo=011 

p =P | =110 

p/=oo0p3 =120 
Krystallerne ere store, men tynde, tavler med forherskende 

basis og med længderetningen efter klinodiagonalen; på siderne 
x 
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ere de afstumpede af klinodomet og på enderne af prismet og 

hemipyramiden, af hvilke det første gjerne forhersker (fig. 5). 

Klinoprismet, p' == 120, optræder ikke sjeldent, men altid på en 

eiendommelig måde, (fig. 6), nemlig med sit halve antal flader og 

Fig 5. Fig. 6. 

[07 

fr 

. kun på høire side af symmetriplanet. Krystallerne ere således 

hemimorphe. 

Spaltbarheden er fuldkommen efter basis. 

På de allerfleste krystaller er fladerne små og matte, og da 

de ofte ere afrundede, er det vanskeligt at finde individer, der 

egne sig til skarpe målinger. Blandt et betydeligt antal krystaller, 

som jeg har havt på goniometret, har jeg alene fundet 2, der 

tillod ordentlige målinger. Jeg meddeler derfor kun de på disse 

2 individer erholdte vinkler. Til beregningen har jeg benyttet 

forudeu prismevinkelen tillige samtlige målinger af såvel de spidse 

som stumpe vinkler pc og qc. 

beregnet målt 

86912" 8697, 
93 48 93 43 

Gol. 63 26 

116 43 116 42 

*ep =(001) (110) 

*ep = (001) (110) 

co =(001) (111) 

eo = (001) (AI) 

op = (111) (110) 

*eg == (001) (011) 

*eg = (001) (011) 

qg = (011) (011) 
*pp = (110) (110) 
pp'= (110) (120) 

py =(110) (011) ka sv 9 AD vo DP 

25 PN) OU OU PD) o) ov EI 
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beregnet målt 

87 30 87 32 

92 30 92 33 

cp” = (001) (120) 

ep” = (001) (120) 

op” = (111) (120) 30 35 3012 
ap” = (011) (120) 45 15 46 10 

De optiske azer ligge i symmetriplanet; middellinien står om- 

trent lodret på basis. 

== <«—="—- 



Notice sur les monuments égyptiens trouvés en 

| Sardaigne 

par 

J. Lieblein. 

La Sårdaigne est une ile fort intéressante. On y trouve des 

traces des époques et des peuples les plus différents. 

Le voyageur est tout d'abord frappé de la diversité des costu- 

mes et des types, et bientöt il croit également reconnaitre les 

restes de langues bien distinctes; mais cette diversité est surtout 

frappante dans les objets et monuments antiques qui se trouvent 

dans Iile: les monuments préhistoriques, les Nuraghes, les antiqui- 

tés égyptiennes, phéniciennes, carthaginoises, grecques, romaines, etc. 

— Rien d'ailleurs de plus naturel. L'ile est située au loin dans 

la Méditerranée et devint par suite le rendez-vous des populations 

des iles et cötes environnantes: les mers, restreintes å de certai- 

nes proportions, unissent les peuples, loin de les séparer. 

Les savants italiens, les savants sardes surtout, ont depuis 

longtemps reconnu Vimportance des antiquités de la Sardaigne au 

point de vue archéologique. Les della Marmora, les G. Spano, 

les Cara, pere et fils. les V. Crespi et autres ont fait des fouilles, 

ont recueilli des antiquités, les ont groupées, les ont étudiées, et 

en ont fait l'objet de savants et importants travaux qui ont attiré 

sur elles V'attention des savants étrangers. 

Ici je ne veux pas parler des monuments préhistoriques, parmi 

lesquels je range ces laides statuettes que l'on croit ötre des 

figures de dieux et sur lesquelles Pévéque danois F. Minter å 
Vid.-Selsk. Forh. 1879. No. 8. 1 
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écrit il y a déjå longtemps!. Elles sont trop défigurées et mé- 

connaissables pour que l'on en puisse dire quelque chose de décisif. 

Je ne m'étendrai pas davantage au sujet des Nuraghes de la 

Sardaigne, ces singuliers monuments que l'on pourrait appeler des 

pyramides rondes tronquées, et qui sont construites å la maniere 

cyclopéenne, en gros blocs de pierre sans ciment. Les opinions 

les plus différentes ont été émises sur ces Nuraghes, tant å égard 

de leur destination originelle, que de l'étymologie de leur nom. 

Quelques-uns ont cru que ce furent d'abord des habitations?. 

D'autres pensent que ce furent des forteresses, luoght di difesa. 

D'autres encore supposent que les Nuraghes sont les tombeaux 

des premiers habitants de la Sardaigne; c'était p. ex. I'opinion de 

Villustre Académicien Amadeo Peyron*. Enfin pour quelques-uns 

ce sont d'anciens temples, ou des trésors ou des magasins å grain. 

Quant å l'étymologie, on a fait dériver le nom de Nuraghe du 

phénicien nur, feu, combiné avec agh, en phénicien hag, brålant, 

intense, grand, rond; ainsi Nuraghe indiquerait ou un monument 

du culte du feu, ou, dans un sens métaphorique, un foyer, une 

maison dhabitation. D'autres ont tiré le mot de la langue sarde, 

qui nous présente les mots murra, amas, et aghe, c'est-å-dire la 

désinence de faghere, faire; de sorte que Nuraghe signifierait fat 

en amas (de pierres)?. Une troisieme étymologie åa été proposée 

par lexcellent philologue italien M. Flechia qui dans une savante 

dissertation* a essayé de prouver que Nuraghe est un mot Sarde- 

Romain muracem (murakem) ayant pour theme le mot Latin murus. 

* Sendschreiben an D. Friedrich Oreuzer iiber einige Sardische Idole. Kopenhagen 1822. 

? G. Spano, Memoria sopra i nuraghi della Sardegna. E. Marongio-Nurra, Consi- 

derazioni filologiche intorno ai Nuraghi, dit également: ,I Nuraghi furono case 

di pastori.* Cfr, Alberto Cara, Notizie intorno ai Nuraghi di Sardegna. 

* Voyez G, Cara, Considerazioni sopra una fra le opinioni emesse intorno all origine 

ed uso dei Nuraghi di Sardegna. Voyez aussi Å. Cara, 1. c. 

% Petit-Radel, Notice sur les Nuraghes de la Sardaigne, p. 47. Cfr. Ant. Bresciani, 

Dei costumi dell isola di Sardegna. 

5 Alb. Cara, Notizie intorno ai Nuraghi di Sardegna, p. 12. 

S Dell origine della parola Nuraghe dans Atti della R. Accademia delle scienze di 

Torino, vol. 7, 1871—72, p. 859. 
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On voit qu'il en est des Nuraghes comme des pyramides: on 

leur åa donné une multitude de destinations diverses. L”opinion 

la plus probable est cependant que les Nuraghes étaient des tom- 

beaux comme les pyramides. Un ci-devant consul Francais å Cag- 

liari, M. Mimaut, raconte å lappui un fait concluant et déeisif: 

, Deux Nuraghes du canton de Nulvi, au cap supérieur, qui étaient 

encore intacts, ayant été ouverts, on y å trouvé des restes humains 

que tout indiquait avoir appartenus å Tantiquité la plus reculée* '). 

Si Pétymologie de M. Flechia était juste, le nom primitif de 

ces monuments aurait été oublié ou changé dans les temps Ro- 

mains, parce que les Nuraghes, d'aprés ce que Petit-Radel en dit 

fort justement dans louvrage cité, p. 59, devaient étre construits 

longtemps avant la conquéte Romaine de la Sardaigne. 

Sil était permis d'ajouter une étymologie nouvelle å celles 

déjå proposées, je serais tenté de tirer le mot sarde Nuraghe de 

PÉgyptien == Ån S var Å Ån * , murha, tombeau, monu- 
Es] —> Er] 

ment funéraire; la transition de m en ma été justifiée par M. Flechia; 

nous aurons done Murha = Nurha = Nurah = Nuraghe. Cette ex- 

plication semblera sans doute moins absurde, quand on saura bien 

exactement combien grande å été l'influence égyptienne dans l'ile 

de Sardaigne. Aussi M. Chabas dit”, aprés avoir déerit la forme 

des Nuraghes: ,Cette disposition, qui rappelle assez directement 

celle des pyramides, était peut-étre due å "influence de VÉgypte*. 

J'ajouterai encore une remarque. On attribue généralement la 

construction des Nuraghes aux Ioléens, c'est-a-dire å la colonie 

d'Iolaus; mais comme nous verrons plus tard, ces Ioléens étaient 

probablement des Libyens, ainsi voisins de I'Égypte, qui auraient 

pu facilement adopter les usages égyptiens et qui, aprés leur occu- 

pation de la Sardaigne, ont eu des rapports fréquents avec l'Égypte; 

par conséquent la relation entre VÉgypte et la Sardaigne était d'un 

caracteére double. Mais nous en parlerons davantage par la suite. 

 Petit-Radel, 1. c. p. 50. 

? Chabas, Voyage d'un Égyptien, p. 68. 
1* 
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Les objets d'antiquité égyptiens et phénico-égyptiens, sont la 

matiere spéciale de ce travail, et jen parlerai iei plus spéciale- 

ment. Il y en å une grande quantité. La plus grande partie se 

trouve recueillie et exposée dans le musée de Cagliari, principale- 

ment par les soins et la munificence du chanoine sénateur G. Spano 

qui pendant une longue série d'années a fait des fouilles en Sar- 

daigne. D*autres antiquités se trouvent dans des collections pri- 

vées parmi lesquelles on peut spécialement nommer celle qui å 

été en la possession de M. le directeur Chessa å Cagliari, mais 

qui, Pété passé, a été cédée et transportée å la ville de Sassari 

pour y former la base d'un musée. La collection du musée de 

Cagliari a été déerite et dans le catalogue de M. Spano”! et dans 

les Bulletins archéologiques qu'il å publiés pendant plusieurs an- 

nées”. La collection Chessa a été excellemment déerite par Iha- 

bile archéologue sarde M. V. Crespi dans un ouvrage intitulé: 

Catalogo illustrato della raccolta di antichiti Sarde possedute dal 

Signor Raimondo Uhessa. 

Nous parlerons d'abord des monuments d'un caractére vrai- 

ment égyptien qui conséquemment ont été travaillés en Égypte, et, 

dans les temps postérieurs, apportés en Sardaigne, ou travaillés en 

Sardaigne méme par des artistes et artisans ou égyptiens, ou, s'ils 

étaient étrangers, au moins formés dans une école égyptienne. 

Quatre sphinx, en granit rose, longs d'un peu plus d'un metre; 

deux se trouvent dans le musée de Cagliari et deux autres dans 

le jardin botanique de la méme ville.  Voici, d'aprés le dessin de 

M. Crespi, la forme de ces sphinx. (Figure no. 1). Ils sont tout- 

å-fait semblables aux sphinx égyptiens. M. P. Gennari, professeur 

de botanique et de minéralogie å Vuniversité de Cagliari, m'a con- 

firmé en termes précis que le granit rose de ces sphinx ne se 

trouve pas en Sardaigne, mais ressemble parfaitement au granit 

d'Assouan en Égypte dans lequel tous les monuments de granit 

! Catalogo della raccolta archeologica Sarda del Canon. Giovanni Spano. 

? Bullettino archeologico Sardo ossia Raccolta dei monumenti antichi in ogni genere 

di tutta Visola di Sardegna diretto dal Can. Cav. Giovanni Spano. 
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Fig. 1. 

égyptiens sont taillés'”  Nos sphinx sardes sont par conséquent 

taillés dans la roche d'Assouan. Mais alors, en quel temps ont 

ils été apportés en Sardaigne? Certainement pas dans ces derniers 

temps, depuis que les monuments égyptiens ont pris aux yeux 

des Européens une si grande valeur archéologique, et que la pas- 

sion scientifigue les a transportés et collectionnés dans tous les 

coins du monde civilisé. Car ils ont été déterrés pendant des 

fouilles en Sardaigne; ainsi Pun de nos sphinx å été trouvé en- 

foncé dans la terre devant la cathédrale de Cagliari”. Par con- 

séquent ils sont venus en Sardaigne pendant les temps anciens, 

et comme nulle histoire n'en fait mention, il est tout probable 

qu'ils sont arrivés å l'ile en méme temps que les autres antiquités 

égyptiennes qui pendant les fouilles de nos jours sont trouvées 

dans les anciens tombeaux de la Sardaigne. 

En la possession de M. Alber- 

to Cara å Cagliari se trouve un 

trone d'une statue égyptienne en 

sranit dont la vignette ci-contre 

montre å peu prés la figure. (Fi- 

gure no. 2). Je dis å pew prés, 

FS 
car le dessin que j'en ai fait avec 

N 

Ip ND 

VI 
la bienveillante permission du pos- 

Ssesseur est gauchement exécuté: 

1 . - 00 å g SAN . «NN - Voyez aussi P. Gennari, Cenni intorno al museo d'antichitå della R.universitå di Cag- 
- ” på , - - * liart, p. 20, ou Vauteur nomme: Due sfingi di granito rosso (certamente non sardo). 

? Bullettino archeol. Sardo, anno II, p. 93 note 1. 
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mais il est assez clair, j'espeére, pour démontrer que nous avons ici 

réellement affaire å un monument égyptien. Sur deux cötés on 

voit la partie inférieure de la chevelure; au cou on observe un 

collier, au dessous du quel une chaine au milieu de laquelle est 

appendu un objet qui ressemble å un scarabée. Au dessous de la 

poitrine se trouvent quelques hiéroglyphes, au milieu une déesse 

dans un naos et sur un cöté probablement NN Oo Å Horpeyrot; 

sur lautre il y å aussi eu des signes, mais qui ne sont plus lisi- 

bles. Le monument a été trouvé å Cagliari dans le jardin dl 

comvento S. Mauro tout pres de la surface du sol. La circonfé- 

rence å la poitrine est å peu preés d'un mötre, la hauteur de 25 

centimétres. C'est sans doute la statue dont parle M. Crespi dans 

son Catalogue ! en ces termes: una statua semicolossale, di gramito, 

rappresentante una dwvinitå egiziana, en ajoutant dans une note: 

questa magmfica statua spar: misteriosamente. 

Nous passons aux scarabées égyptiens avec des inscriptions 

hiéroglyphiques. Ils ont été trouvés en grande quantité dans les 

néeropoles anciennes de Sulcis, de Tharros et de Cagliari. En 

voiei les plus importants. 

Un scarabée avec le cartouche Ramenyeper, le nom de Vin- 

tronisation de Tothmés III. (Figure no. 3). Il est donc possible, 

mais non pas certain, que le scarabée lui-méme 

appartienne aux temps de ce pharaon de la XVIII"? 

dynastie. C'est le plus grand des scarabées qui 

ont été trouvés dans les tombeaux de Tharros; 

aujourd'hui il est conservé dans le musée de Cag- 

liari?. Le cartouche Ramenyeper de Tothmés III 

parait égalément étre inserit sur un objet, ressem- 

blant å un hippopotame, dans la collection Chessa; 

V'inseription n'est cependant pas bien distincte. 

Un scarabée, appartenant au musée de Cagliari, avec le car- 

touche Mancbra, le nom d'Aménophis III de la XVIII** dynastie. 

» Catalogo &v., p. 156. 

? G. Spano, Catalogo della raccolta archeologica Sarda, Pp. 24. 
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Fig. 4. Fig. 5. 

Ea EH 
Le cartouche (Figure no. 4) que nous retrouvons sur un autre 

scarabée* nous donne sans aucun doute le nom du måéme pha- 

raon, c'est-å-dire Manebra, &'aprés ma maniére de lire ce nom 

(Figure no. 5). 

Dans le catalogue de Spano p. 23 nous trouvons deux cartou- 

ches inserits sur deux scarabées, Pun (Figure no. 6) la déesse, la 

Fig. 6. Fig. 7. 

bonne dominatrice, Vautre (Figure no. 7) la déesse, la bonne do- 

minatrice de la justice. C'est probablement la déesse Ma dont il 

est question ici. 
Fig. 9. 

C”est sans doute la déesse Ma qui est également indiquée par 

les deux légendes (Figures no. 8 et no. 9) la déesse de la double 

justice, inscrites sur un amulette rectangulaire, un objet qu'on å clas- 

sifié parmi les scarabées å cause de la ressemblance du symbole?. 

Deux scarabées avec Vinseription Petihunt, celui qui est donneé 

I Bullettino arch. Sardo, anno III, Tav. I no. 13, 

? Bullettino arch. Sardo, anno I, p. 17. 
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Fig, 10. Fig. 11. KE Fig. 12. 

å ou par la maitresse', c'est un nom égyptien d'une composition 

fréquente, p. ex. Petiamon, Petibast, Petineit, Petihor, Petiisis &e. 

Un scarabée dont le cartouche est inserit (Figure no. 10) 

Ra-ment-neb, Ra, seigneuw du pays ou du peuple. On å lu le 

second signe &x, men, stable, mais c'est bien certainement maa 

ment, pays ou peuple. En tout cas c'est un cartouche égyptien, 

sur les deux cötés duquel se trouve une plume d'autruche, sym- 

bole de la vérité et de la justice”. 

Je citerai encore trois scarabées (Figu- 

res nos. 11, 12 et 13)?*. Leurs inscriptions 

s'éloignent un peu des formes purement égyp- 

tiennes ordinaires; mais il est å remarquer 

que, en Égypte méme, on trouve exceptio- 

nellement des formes qui s'éloignent des 

formes ordinaires et s'approchent de celles 

mentionnées ici, de sorte que Mariette, connaisseur expert des 

Fig. 13. 

AO: | 

antiquités égyptiennes, pense que, malgré ces particularités, nos 

scarabées n'en sont pas moins vraiment égyptiens*. Sans doute 

il y å des particularités, p. ex. le sphinx ailé dans Vinscription du 

premier scarabée, la forme du scarabée dans celle du second, et 

enfin quelques hiéroglyphes diune forme inusitée dans celle du, 

troisieme, mais tout lensemble est néanmoins bien certainement 

! Bullettino, anno IIT, tav. I, nos. 9 et 19. 

? Ibid, anno III, p. 88 et tav. I, no. 8. 

3 Ibid. anno I, pp. 41, 42 et 153. 

4 Chabas, Notice sur un scarabée Sarde, p. 4. 
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égyptien. Puis, on peut observer que les hiéroglyphes, gravés sur 

ces scarabées, doivent étre généralement reconnus comme véritab- 

lement égyptiens; il est donc probable qu'ils sont faits par des gens 

qui connaissaient et savaient apprécier Iécriture égyptienne, e"est- 

å-dire par des gens qui appartenaient å la civilisation de Égypte. 

Cependant il y å dautres scarabées dont on n'en peut dire 

autant; car ils sont si gauchement travaillés qu'il faut les regarder 

comme faits et employés par des gens qui d'une maniére incomp- 

lete et indirecte étaient en relation avec la civilisation égyptienne. 

Tels sont les scarabées ici reproduits (Figures nos. 14—19)*. 

Fig. 14. ID 8, 

PNAN 

Iei de méme on voit les traces d'une origine égyptienne et 

plusieurs des hiéroglyphes inserits dans les cartouches sont d'un 

caractére égyptien, mais d'autres au contraire sont si mal tracés 

qu'ils ne peuvent étre autre chose que des copies imparfaites. 

Cependant il est difficile ici dé faire une distinetion bien nette 

entre les originaux égyptiens et les copies. (Quiconque å quelque 

connaissance de ces choses reconnaitra facilement, en voyant d'un 

coup d'oeil toute cette collection de scarabées trouvés au moyen 

de fouilles en Sardaigne, que quelques uns dans le nombre doi- 

1 Bullettino anno III, tav. I nos. 1, 2, 3, 6, 7 et 17. 
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vent étre purement égyptiens, tandis que d”autres ne sont que des 

copies plus ou moins bien faites; mais si Ion doit faire une di- 

stinction exacte entre les deux groupes, on éprouve quelque em- 

barras par Je motif que des scarabées égyptiens qui ont été trou- 

vés dans la vallée du Nil elle-méme et dont lauthenticité par — 

conséquent est incontestable sont quelquefois assez mal faits. 

Nous divisons donc les scarabées de la Sardaigne en deux grou- 

pes: les originaux égyptiens et les copies étrangéres; mais il faut 

bien faire attention å ce qu'ils appartiennent tous ensemble å Vanti- 

quité parce qu'ils sont trouvés tous dans les tombeaux antiques. 

Parmi les amulettes égyptiens, les yeux symboliques, nommés 

out'a, jouent un röle tres considérable. Travaillés de différentes 

matiéres ils ont été trouvés en grande quantité. Leur signification 

symbolique est tres complexe et difficile å déterminer; la plus 

palpable est que l'oeil droit désigne le soleil et Ioeil gauche la 

lune. On a trouvé beaucoup de ces out'as dans les tombeaux an- 

ciens de la Sardaigne. Dans le musée de Cagliari il y en a plu- 

sieurs dont voici un exemplaire (Figure no. 20)". Dans la collec- 

Fig. 20. Fig. 21. tion Chessa il s'en trouve aussi beaucoup; 

jen reproduis un ici. (Figure no. 21). 

C'est un petit objet rectangulaire, destiné 

å étre attaché å un collier; sur un cöté 

Pout'a, sur Vautre une vache. Raisonnable- 

ment il ne peut exister aucun doute quant å leur origine égypti- 

enne. Autant que je sache on n'a pas trouvé de semblables amu- 

lettes chez aucun autre peuple. 

Parmi les amulettes trouvés dans les tombeaux de Tharros il 

y en å quelques uns qui représentent la téte d'un bélier. Nous 

reproduisons ici le dessin de Pun d'eux qui å été découvert dans 

les fouilles de 1852. (Figure no. 22) 3). 

Il est de bois dur ossifié et perforé au dessus de I'oreille probable- 

! Spano, Catalogo, p. 29, ou cet amulette est appelé å tort occhio d'Iside. 

? V, Crespi, Catalogo, p. 28 seq. et T. B. 2. 

3 Bullettino, anno II, p. 179. 



CHRISTIANIA VIDENSK.-SELSK. FORHANDL. 1879. No. 8. 11 

ment pour étre pendu å un collier. Cette téte 

de bélier ressemble fortement å celle que porte 

le dieu Ammon thébain sur les monuments 

égyptiens. Le caractéristique de cette forme 

d'Ammon est que les cornes sont courbées 

derriöre les oreilles et s'avancent jusqu'å la 

måchoire. 

-— On sait que Zeus Ammon était adoré dans plusieurs parties 

de la Gréce, å Thebes en Béotie, å Athenes, å Sparte, en Sicile, 

en Créte, en Elide, etc. Ce Zeus Ammon dont le culte était en 

fort grand honneur (Pindare va jusqu'å M'appeler ,Ammon le sou- 

verain de I'Olympe*) était représenté ordinairement sous la figure 

d'un homme portant des cornes de båélier recourbées derriére 

les oreilles, et souvent terminées en pointe å cöté du menton. 

On suppose le plus généralement que le culte de Jupiter Ammon 

a été importé d'Égypte en Gréce en passant par Ammonium et Cy- 

réne. Mais Overbeck qui semble avoir une horreur convulsive pour 

tout ce qui rappelle VÉgypte, ne veut naturellement pas admettre 

cette opinion, et cherche å en faire prévaloir une absolument con- 

traire. Il est d'avis' que le culte d'Ammon, qui existait dans la 

Thébes de Béotie, å Athenes, å Sparte, et dans beaucoup d'autres 

villes de Grece, åa eu son berceau å Thébes de Béotie, et å passé de 

Sparte par Thera jusqu*å Cyréne, ou il s'est mélangé et fondu avec 

le culte de PAmmon Égyptien, et est revenu de nouveau en Gréöce, 

modifié et altéré. De cette facon le culte du véritable Ammon å 

pu recevoir cå et lå une empreinte égyptienne, qui pourtant, n'a- 

vait rien å voir avec la forme primitive. Comme on le voit, c'est 

lå une théorie qu'on peut appeler assez subtile. 

Ce qui, plus que tout, åa conduit Overbeck å cette opinion, qui'il 

est å peu prés seul å soutenir c'est, en écartant toute supposition 

d”antipathie ou de sympathie en matieres scientifiques, la prétention 

erronée que Ammon d'Égypte n'avait pas des cornes de bélier 

comme celui de Greéce. Il s'appuie sur Parthey qui, lui-méme 

* Griechische Kunstmythologie, Leipzig 1871, Besond. Theil, 1 B. page 274 ss. 



12 3. LIEBLEIN. NOT. SUR LES MONUM. ÉGYPT. TROUVÉS EN SARDAIGNE. 

renvoyant å Wilkinson, exprima, il y å plus de 15 ans, opinion | 

que Ammon Égyptien n'a jamais été représenté avec une téte de 

bélier, mais quil fallait voir dans cette image le dieu Chnubis 

ou le dieu Kneph, et dans son aveugle confiance, Overbeck ajoute 

hardiment ,,qu'il est aujourd'hui irréfutablement démontré que la 

téte de bélier appartient non pas å Ammon mais å Chnubis ou å 

Kneph. (Cela peut-il confirmer que Ammon adoré en Gréce des- 

cende de TAmmon d'Égypte?* Mais lå, comme presque toujours, 

quand il fait incursion dans le champ de l'égyptologie, Overbeck 

s'appuie, ou sur des quasi égyptologues, ou sur les essais hésitants 

d'une science å son début. En effet Parthey n'est pas, et ne s'est 

jamais donné pour égyptologue, et quant å Wilkinson, on ne peut, 

tout consciencieux et profond qu'il est, lui accorder confiance en- 

tiere, attendu que sa connaissance de l'écriture égyptienne était 

au plus haut point défectueuse. Aujourd hui Lepsius ! å constaté 

que Wilkinson, Parthey et Overbeck font erreur quand ils préten- 

dent que V'Ammon Égyptien n'avait pas des cornes de båélier, et 

I'on peut dire avec assez de raison qu'il a ,irréfutablement* prouvé 

que les preuves ,irréfutables* données par Overbeck ne sauraient se 

soutenir. Lepsius remonte å Hérodote, å cet Hérodote mis de 

cöté par Overbeck, et si souvent maltraité par la critique moderne, 

qui dit en termes précis (II, 42) que les Égyptiens donnent å Zeus 

une téte de bélier, et souvent apreés eux les Ammoniens qui sem- 

blent avoir emprunté de lå leur dénomination; car les Egyptiens 

appelaient Zeus Ammon. De plus, I'on voit que tous les autres 

auteurs qui parlent du Zeus Égyptien lui donnent des surnoms qui 

rappellent ses cornes de bélier. Toutes les figures représentées 

sur les monuments funébres, ajoute Lepsius, confirment ce dire 

unanimement. L'Ammon Egyptien a tantöt la forme humaine en 

entier, tantöt une téte de bélier. Maintenant, il est bien vrai que 

Chnumis ou Chnubis ou Kneph sont aussi représentés avec des 

cornes de bélier, mais Overbeck et Parthey commettent lå une mé- 

prise que n'ont jamais faite les Égyptiens; en effet Chnubis a les 

* Zeitschrift för ågypt. Sprache und Alterthumskunde, 1877, p. 8 ss. 
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cornes repliées droit en dehors, å pendant que Ammon EÉgyptien 

avait les siennes recourbées derriere les oreilles absolument comme 

le Zeus Ammon Grec. 

On peut conclure de lå que Mopinion d'Overbeck et de ses 

prédécesseurs que c'était le dieu Chnubis ou le dieu Kneph qui 

avaient des cornes de bélier, et non pasl'Ammon Égyptien, repose 

sur un pur malentendu, et nous approchons peut-étre plus pres 

de la vérité qu' Overbeck, quand nous supposons avec Lepsius que 

Je culte de P'Ammon Égyptien a été introduit, en passant par Ammo- 

nium et Cyreéne, jusqu'en Gréce, ou le Zeus Grec était depuis long- 

temps identifié avec Ammon Égyptien. 

Or, on pourrait penser que le culte A'Ammon ait été apporté 

å la Sardaigne non de IÉgypte, mais de la Gröce. Cependant, il 

parait que la ville de Tharros, ou ces tétes de bélier notamment * 

ont été trouvées, était décidément opposée aux villes grecques de 

la Sardaigne, au moins si Pon peut croire å un récit qu'on peut 

lire dans un manuscerit nouvellement découvert, dont original, croit- 

on, est écrit au neuvieéme siecle et raconte les anciennes traditions 

conservées en Sardaigne jusqu'å ce temps, sur la fondation et 

Phistoire postérieure de Tharros. Le savant éditeur de ce manu- 

serit, Pietro Martini, en donne la substance dans ces termes': 

, Certa Tarra, moglie d'Inova, grandemente doviziosa, primeggio tra 

i Femicj e gli affratellati Egiziam, che per serbarst indipendenti 

dalla signoria dei Greci d' Iolao, si erano viparati nella regione di 

Simis, ed in prossimitå del capo di San Marco alla parte occiden- 

tale dell isola. 

Queste tribu lottarono colle altre stanziate nel luogo vieino di 

Norachi (un villaggio di questo stesso nome tuttora esiste in tal 

sito): ma finalmente essendosi pacificate per opera di Tarra, co- 

stei confortata da loro fondö una cittå che dal suo nome fu ap- 

pellata Tharros. La quale coll” andar degli anni diventd florida, 

ricca per il commercio e lindustria, ornata di nobili edifizii, & cosi 

forte da serbarsi indipendente dalle cittå greche e specialmente da 

Jolea (ossia Cagliari) & da Olbia*. 

* Bullettino, anno III, p. 118. 
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Quoi qu'il en soit de ce récit qui å coup sår est un peu apo- 

eryphe, il n'est naturellement pas du tout nécessaire, que l'usage 

de ces tétes Ammon comme amulettes présuppose le culte d”Am- 

mon entier: une coutume partielle pourrait tres bien avoir été 

importée en Sardaigne sans que tout le culte, dont elle est sortie 

originairement y doive avoir forcément été introduit en méme 

temps. Or, e”était la coutume en Égypte de porter de petites 

images de dieux en guise d'amulettes; les tétes de bélier étaient 

employées de la méme manieére. Dans les Monuments égyptiens 

du musée de Leide, publiés par C. Leemans nous voyons cette 

figure de bålier (Figure no. 23)'; elle est perforée pour étre portée 

Fig. 23. 

comme amulette. Également on y trouve représentée une téte de 
bélier (Figure no. 24)?” qui sans aucun doute était destinée au 
méme usage. Et dans un autre endroit du möme ouvrage on voit 

: méme une téte de bélier (Figure no. 25)? 

suspendue dans un collier au milieu comme 

la piece la plus précieuse. 

Il est done, je pense, plus raisonnable 

de penser que la tåte de bélier, mention- 

née plus haut comme ayant été trouvée en 

Sardaigne, n'est pas en relation avec le 

culte de Zeus-Ammon, importé de la Grece, 

» Monuments de Leide I B, pl. XXIIT, no. 282. 

? fbidem no. 305. 

3 Ibid, II Afd, pl. XXXVIII no. 113, 
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mais appartient en réalité å ces antiquités vraiment égyptiennes 

qui sont venues en Sardaigne dans un temps encore plus reculé. 

Une autre sorte d'amulettes, trouvés en Sardaigne, sont les 

figures représentant le dieu nommé Beés. En voici deux dessins, 

Pun tiré du Catalogue de Spano, (Figure no. 26) Iautre du Cata- 

logue de V. Crespi (Figure no. 27). Bés est un ,dieu d'origine 

non égyptienne et dont les attributions sont rie, 26. Fig. 27. 

complexes. Un texte égyptien dit qu'il pro- 

vient d'Arabie, non qu'il en soit originaire, 

mais c'est par lå qu'il est arrivé en Egypte. 

Le Livre des Morts l'identifie avec Set, et 

c'est å ce titre qu'il figure sur les cippes 

d*Horus. On l'a rapproché du type archai- 

que de la gorgone ailée et de la forme féminine du dieu indou 

Civa. D'autre part, il est associé å des idées de danse et de joie 

et parait constamment dans l'ornementation des objets de toilette 

å Tusage des dames égyptiennes; on lui reconnait enfin un carac- 

tere de dieu guerrier. Son aspect est å la fois monstrueux et 

grotesque: yeux å fleur de téte, langue pendante, jambes écartées. 

Il est vétu d'une peau de lion et coiffé d'un bouquet de plumes 

ou de palmes*”. 

Par sa figure hideuse et informe il differe bien distinctement 

des autres dieux égyptiens qui, quand il sont représentés sous une 

forme humaine, se distinguent par une apparence noble et digne. 

Les figures de Bés se trouvent en grand nombre en Égypte, et 

son nom est fréquemment employé pour former des noms égypti- 

ens composés, p. ex. Besmut, Besenmut, etc. (Que les figures de 

Bés trouvées en Sardaigne soient purement égyptiennes, cela res- 

sort avec évidence de la circonstance que quelques unes portent 

des inscriptions hiéroglyphiques. 

D'autres amulettes, d'une origine égyptienne, trouvés dans les 

tombeaux de la Sardaigne sont: 

" P, Pierret, Catalogue de la salle historique de la galerie égyptienne du musée du 

Louvre, p- 177. 
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Un lion avec Ihiéroglyphe Å anzx, vie (Figure no. 28)1. 

Un erocodile (Figure no. 29)? 

Les deux derniers numéros sont percés d*un trou, évidemment 

pour étre portés comme amulettes. Le dernier peut étre comparé 

avec un crocodile du Musée de Leide. (Figure no. 30)3. 

Une téte humaine d'un style égyptien (Figure no. 31)*. 

Fig. 32. Un Uræus (Figure no. 32)*. En Égypte Puræus symbo- 

lise la divinité et la royauté. On en a trouvé plusieurs 

en Sardaigne; quelques uns ont des hiéroglyphes inserits 

sur leur base*%. Luræus sarde ici représenté est, å 

coup sår, d'un caractere égyptien, mais probablement 

Fig. 33. il n'å pas été travaillé par un artiste égyp- 

tien. Il est cependant fort semblable å un 

uræus égyptien, qui est conservé au musée 

de Leide et que je reproduis ici pour 

faciliter la comparaison (Figure no. 33)". 

Je parlerai enfin d'une espeéce de mo- 

numents qui rappellent évidemment l'influ- 

ence égyptienne quand méåéme ils ne dev- 

rajent étre regardés que comme des imita- 

tions. Ce sont les steles funéraires en 

forme de naos, trouvées en grand nombre 

dans les anciens tombeaux de la Sardaigne, 

1 V. Crespi, Catalogo T, B. no. 6. 

? V, Crespi, ibid. T. B. no. 7. 

3 Leemans, Monumens égypt. de Leide, I. B. pl. XXV. 

4 V, Crespi, ibid. T. B. no. 15, : 

5 Bullettino, anno II, p. 150. 

$ Bullettino, 1. e- 

T Leemans, Monumens &gypt. de Leide. I. B., på. XXV, no. 509. 

» 

KA 
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Fig. 35. 

surtout dans ceux de Sulcis. Pour montrer leurs formes j*en 

reproduis ici deux gravures d'aprés l'ouvrage de M.Crespi. (Figu- 

res nos. 34 et 35) 1. i 

Ce qui leur donne un caractere égyptien, c'est d'abord Varchi- 

trave, avec le disque de soleil ailé, et puis la corniche au dessus, 

caractérisée par les serpents égyptiens, nommés wræt. La premi- 

ere de ces stéles est évidemment la plus ancienne, Vautre est, au 

contraire, probablement de Il'époque romaine ou grecque å cause 

des chapiteaux ioniens des colonnes et du costume du personnage 

qu'elle représente. Mais cette circonstance n'empéche pas de re- 

connaitre dans ces monuments l'élément égyptien, qui est trop 

marqué pour étre nié; elle démontre seulement que linfluence égyp- 

tienne s'est conservée dans la Sardaigne jusqu'au temps romain. 

Apres avoir parlé des monuments les plus importants trouvés 

en Sardaigne, qui d'une maniére plus ou moins directe rapellent 

Vart égyptien et par conséquent démontrent une relation quelcon- 

que entre MÉgypte et la Sardaigne, nous passerons å un autre 

1 V, Crespi, Catalogo, T. I nos. 1 et 8. 

Vid,-Selsk. Forh. 1879. No. 8. Q 
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DN 

groupe d'antiquités qu'on peut appeler phénico-égyptiennes å cause 

de leur caractére mixte et qui peut-étre ont été apportées en 

Sardaigne par les Phéniciens. 

Les objets de ce groupe ne sont pas nombreux; en voici les 

plus importants: 

Une figure du dieu Beés avec une inscription phénicienne. 

(Figure no. 36)". La figure ressemble tout-å-fait å celles du 

Beés égyptien; elle repråésente donc sans 

aucun doute le dieu égyptien de ce nom 

dont nous avons parlé plus haut. Mais 

les lettres phéniciennes que l'on a tran- 

serites 955, chien, indiquent la main phé- 

nicienne. 

| Un scarabée égyptien dont je repro- 

duis ici linseription. (Figure no. 37). 

C'est le dieu égyptien Horus qu'on voit ici représenté; il porte 

sur la téte la double couronne de VÉgypte, Pune rouge et Pautre 

blanche, et dans la main il tient une petite figure, représentant 

probablement la déesse Ma. Devant lui est un cartouche dans 

lequel sont inserites quelques lettres phéniciennes. Iei done en- 

core c'est un sceau phénicien mis sur un document égyptien. 

Un scarabée égyptien avec cette inseription (Figure no. 38)3. 

L'objet principal de l'inscription est un sphinx 

égyptien avec la double couronne de la haute 

et de la basse Égypte sur la téte et Puræus 

dressé sur la patte. Derriere la téte se voit le 

cartouche au dessus duquel, et non au dedans 

comme å lordinaire, on å mis des lettres phé- 

niciennes qui, d'aprés Vinterprétation de Spano, donnent le nom 

égyptien du pharaon Achor. 

1 Bullettino, anno II, p. 73. 

2 V, Crespi, Catalogo, T. Å. no. 1. 

3 Alberto Cara, Nota delle iserizioni fenicie sopra monument della Sardegna, p. 20 

et Tav, III. no. 11. 
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J'arrive enfin å une espéce dantiquités singuliéres qui, å une 

seule exception prés, ont été jusqu'ici trouvées qu'en Sardaigne. 

Ce sont des lames d'or et d'argent qui, pourvues d'inscriptions, 

étaient roulées et mises dans un étui ordinairement du méme mé- 

tal que les lames. L'étui åa un anneau probablement pour étre 

suspendu dans une chaine autour du cou du défunt. Je donne 

d'aprés la publication de G. Cara' sur la table lithographiée le 

fac-simile des trois lames avec leurs étuis qui se trouvent dans le 

musée de Cagliari. La premiere, la plus petite, est d'argent, les 

deux autres sont d'or. Les étuis sont d'une forme ceylindrique et 

portent une empreinte égyptienne; car la partie supérieure est for- 

mée en téte de lion avec le disque solaire et luræus, symboles 

égyptiens ordinaires. Sur les lames elles-mémes sont gravées plu- 

sieurs figures représentant différentes divinités égyptiennes; mais 

la premiere et la derniére portent encore quelques lettres phénici- 

ennes. Les figures égyptiennes sont mal faites et ne peuvent par 

conséquent étre expliquées qu'avec diffieulté; mais il ne peut exi- 

ster aucun doute qu'elles ne soient purement égyptiennes; car 

nous y distinguons avec certitude Horus, Ptah, Isis, Sebek, Apis 

et d'autres divinités de I'Égypte, et nous y voyons en outre le 

sceptre et le tröne égyptiens etc.”. On a essayé de traduire T'in- 

seription phénicienne de la premiere lame sans y réussir. M. Eu- 

ting en å parlé dans Pumische Steme, p. 30%; mais il ne sait pas 

la traduire. Les lettres phéniciennes de la troisieme lame sont 

d'une forme peu commune et l'inscription n'est pas encore tra- 

duite, autant que je sache. 

* Descrizione di due lamine, una d'argento ed una d'oro con geroglifiei. 

? Cfr. G. Cara, Descrizione di due lamine p. 5 ss. et p. 12 ss. 

3 Mømoires de I Académie Imp. des sciences de St Pétersbourg, VII série, tom. 

XVII no. 3. 

9 
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Comment faut-il expliquer ces antiquités, égyptiennes et phé- 

nico-égyptiennes, qui se trouvent en Sardaigne en si étonnante 

quantité? Qu” elles y soient venues dans les temps anciens, avant 

empire romain, cela peut étre tenu comme certain. Tacite ra- 

conte* que sous Tibeére quatre mille affranchis furent exilés en 

Sardaigne, et on a cru que ces exilés étaient des Égyptiens, par- 

ce que Tacite, peu avant, avait mentionné que le sénat avait déerété 

la suppression du eulte des Égyptiens et des Juifs. Or, ces Égyp- 

tiens exilés en Sardaigne auraient laissé, pense-t-on, toutes les 

antiquités, trouvées aujourd'hui dans les tombeaux anciens de Tile. 

Mais méme supposé que tous ces quatre mille exilés en vérité 

fussent des Égyptiens et non plutöt ou en grande partie ou måme 

exclusivement des Juifs?, leur nombre aurait été trop petit, leur 

puissance matérielle et leur influence morale trop insignifiantes 

pour laisser des restes aussi nombreux et aussi différents. Å cet 

égard je suis parfaitement d'accord avec M. V. Crespi3. Mais ici 

on peut faire encore une autre remarque. Les Egyptiens qui ha- 

biterent Rome aux temps de Tiböre n'étaient plus des Égyptiens 

purs; leur culte d'Isis et de Sérapis était tellement corrompu par 

Pannexion des éléments grecs et romains, non seulement å Mégard 

du contenu essentiel de la religion, mais aussi å I'égard des for- 

mes extérieures du culte*, qu'il ne subsistait guere plus d'Égyp- 

tien, que le nom et la notion de dieu un peu plus purement mo- 

nothéistique* quailleurs dans le monde romain. Ce culte å aussi 

été importé en Sardaigne probablement de Rome pendant la do- 

mination romaine. C'est ce que prouve une stele avec inseription 

latine, qui a été trouvée dans la ville ancienne de Sulcis en Sar- 

daigne, mais aujourd'hui est conservée dans la collection d'antiqui- 

tés de Vuniversité de Christiania. 

1 Annal, lib, II chap. 85. 

2 Josöphe dit (Antiquit. XVIII, 3, 5) que ce mn'étaient que des Juifs; Svetone 

(Tibere XXXVI) le dit également en termes expres: Judæorum juventutem in 

provincias gravioris cæli distribuit. 

3 V, Crespi, Catalogo, p. 110. 

2 Cfr, Preller, Römische Mythologie, p. 726. 

5 Preller, Ibid, p. 732. 
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L'inseription porte: 

TEMPL. ISIS. ET. SERAP. CUM. 

SIGNIS. ET. ORNAM. ET. AREA. 

OB. HONORM. M. PORC. FELICIS. 

ET. IMPETRATI. F. III. V. AP. D. 

MIEPORGCHM4 Lå PRIMIG. 1. 

Ce que le savant Norvégien, M. le professeur L. C. M. Aubert 

a lu et interprété”. 

Templum Isis et Serapis cum 

signis et ornamentis et area 

ob honorem Marcorum Porciorum Felicis 

et Impetrati filiorum Quatuorvirorum ædiliciæ potestatis dedicavit 

M. Porcius Marci libertus Primigenius 

Magister Larum Augustorum Pater. 

Le culte de Sérapis en Sardaigne est également prouvé par 

une statuette de ce dieu, trouvée dans l'ile en M'année 1844, et 

que je reproduis ici d'apreés la publication de G. Spano (Figure 

no. 39)?. Il ny a rien d'égyptien å y voir; la statuette est d'un 

caractére grec-romain, et c'est sans doute également le cas de 

tous les autres objets sacrés qui appartenaient au culte d'Isis et 

de Sérapis en Sardaigne. . Quoiqu'il soit bien probable, que les 

relations fréquentes qui dans les anciens temps avaient lieu entre 

I'Égypte et la Sardaigne aient pu préparer les Sardes å recevoir 

le culte égyptien de Sérapis, qui leur fut apporté par les Romains, 

parce qu'il était égyptien, au moins dans son origine, il est cepen- 

dant bien indubitable que les restes qu'il å laissés en Sardaigne 

sont d'un tout autre caractére que les antiquités purement égyp- 

tiennes dont nous avons parlé plus haut. Mais s'il est certain que 

ces antiquités trouvées en Sardaigne n'y sont pas venues avec 

les quatre mille Juifs exilés sous Tibére, et ne sont pas davan- 

tage les restes de quelque culte égyptien-romain importé pen- 

» Forhandlinger i Videnskabs-Selskabet i Christiania Aar 1864, 8. 202. 

? Statuetta di Serapide in bronzo dans Bullettino archeol. Sardo, anno I p. 97. 
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Fig. 39. dant la domination romaine, il 

nous faut nécessairement les at- 

tribuer å un temps plus ancien. 

Les savants sardes parlent 

beaucoup d'une colonie égyptienne 

qui se serait établie en Sardaigne 

dans les temps anciens. Ils se fon- 

dent ici sur des traditions depuis 

longtemps en vogue dans l'ile. Dans 

un ancien poeme sarde on lit ce 

qui suit: 

, Et vos primum o Phoenices — 

Qui invenistis insulam 

Atque postea conduxistis — Gen- 

tes et populos | 

Et Sidones et Tyrios — Et mul- 

tos Aegyptios.* 

Plus haut (p. 13) nous avons 

mentionné un manuserit qui raconte 

la fondation et I'histoire postérieure 

de Tharros. Lå il est question des 

,Fenici et gli affratellati Fgiziani, 

che si erano riparati nella regione 

di Sinis, ed in prossimitå del capo 

di San Marco alla parte occidentale 

dell'isola*. 

Comme ces traditions sont d'ac- 

cord avec le fait, que l'on a trouvé 

des antiquités égyptiennes en Sardaigne, on considere comme cer- 

tain que les Égyptiens ont autrefois établi une colonie dans Tile. 

Ainsi s'exprime G. Cara, feu le directeur du musée de Cagliari, en 

parlant des lames d'or et d'argent mentionnées plus haut: ,Tali 

mirabili oggetti in una a diversi altri, & segnatamente agli scara- 

bei e svariatissimi amuleti, che si estrassero dalle tombe di Thar- 

ros, non laseiano pi luogo a dubitare che appartenessero å colonia 

SA? 
0 
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di Egizii, forse mista anche å Fenicii, secondoche saviamente cre- 

dono il sullodato Comm. Spano, il Prof. Orcurti ed altri*?”. Dans 

un autre endroit ou le möme auteur parle des armes trouvées en 

Sardaigne il dit: ,Dal complesso dei medesimi oggetti parmi pos- 

sansi ritenere per fenico-egizio-sardi, ossia fabbricati ed usati dai 

Fenici e poi da questi cogli Egiziani, gli uni e gli altri collegatisi 

assieme et propagatisi in questa isola per lungo tempo*”. V. 

Crespi s'exprime de méme dans son Catalogue: ,Che gli Egiziani 

siano venuti in Sardegna fin da tempo remoto & fuor di dubbio, 

potendosi facilmente giudicare dalla mescolanza dell”elemento fenizio 

coll'egizio, non che dalle forme architettoniche dei tempietti scol- 

piti nelle edicole del Sulcis* paragonabili alle forme piu antiche 

dei monumenti dello stesso Egitto**. Il åa essayé également de 

prouver en détail qu'il se trouve en Sardaigne des traces évidentes 

de trois colonies égyptiennes, c'est-å-dire dans lile de Sulcis, å 

Tharros et dans lancienne ville de Cagliari, parmi lesquelles.il 

regarde la colonie de Sulecis comme la plus ancienne et celle de 

Cagliari comme la plus récente. 

Or, une telle opinion parait assez vraisemblable quand on 

combine les anciennes traditions avec les antiquités égyptiennes 

de Sardaigne. Cependant il y å néanmoins lieu de croire quelle 

n'est pas juste, au moins dans le sens qu'elle est prise par les sa- 

vants sardes. On ne trouve pas un seul mot chez les anciens au- 

teurs grecs ou romains qui puisse indiquer une telle colonisation. 

Au contraire, ils semblent prouver une tout autre chose; car ils 

affirment assez unanimement quel'Égypte était renfermée en elle- 

méme, et n'avait aucune communication avec Europe. Les immi- 

grations égyptiennes er Europe dont ils parlent, celles de Cecrops 

et de Danaus p. ex. doivent étre rapportées aux temps mythiques 

1 G, Cara, Descrizione di due lamine, p. 4. 

? Gaetano Cara, Cenno sopra diverse armi, decoraziont et statuette militari rinvenute 

in Sardegna, p. 31. 

3 Voir plus haut p. 17. 

4 V, Crespi, Catalogo di antichita sarde pos. dal Chessa, p. 111. 
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et plus anciens, parce que, en Gréce, on n'a pas trouvé de traces 

d'une influence égyptienne aussi évidentes qu'en Sardaigne. Les 

sources égyptiennes, autant qu'elles sont connues jusqu'iei, ne par- 

lent pas non plus de colonisation des Égyptiens) en Sardaigne. Les 

Egyptiens ont fait, trés-souvent, des expéditions militaires en Asie, 

quelque fois jusqu' å VEuphrate; ils ont aussi visité sans doute 

par la mer les cötes de 'Asie mineure et les iles voisines, sur- 

tout Nile de Cypre; mais il ny å pas lieu de croire qu'ils aient 

pénétré jusqu' aux cötes et aux iles septentrionales de la Médi- 

terranée. 

Mais si les Égyptiens ne sont pas venus en Sardaigne, il y a 

au contraire raison de croire que les Sardes sont venus en Égypte. 

Qn rencontre souvent sur les monuments égyptiens un peuple 

nommé fl] SN — NG G ] pAg Å | Sarotana que I'0n å 

identifié avec les Sardes. Ils y apparaissent tantöt comme amis, 

tantöt comme ennemis des Égyptiens. On trouve déjå leur nom 

sous Ramsés II et par la suite assez fréquemment. Dans le Papy- 

rus Anastasi I! il est raconté que Ramsés II envoya le Mohar en 

expédition militaire au pays de Rohana; parmi les troupes qui le 

suivaient nous voyons figurer 1300 Sarotana, qui naturellement 

servaient dans larmée égyptienne comme troupes auxiliaires. 

M. Brugsch donne d'aprés les monuments égyptiens* le dessin d'un 

Sarotana qui était parmi les auxiliaires de Ramsös II. Une in- 

seription hiéroglyphique assez longue du temps de Menephtés, 

fils et successeur de Ramsés II, raconte l'histoire d'une attaque 

dirigée contre l'Égypte par les Libyens et leurs alliés, les Sarotana, 

Sikelsa, Tursa, Aqavasa et d'autres peuples*. Il y est dit de ces 

peuples qu'ils étaient des pays de la mer, 
AA IN NN —— AN FET 

EN | NNN 

NN Akan = 3 DENN 

et non seulement l'identité des noms, mais aussi d”'autres circon- 

stances rendent probable que nous avons ici affaire å des Sardes, 

! Planche XVII. 

? Brugsch, Geographische Inschriften vol, II, tab. X, fig. 23. 

* Dimichen, Historische Inschriften altågyptischer Denkmåler, tab. II ss. 

ee ML 
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des Sicules, des Étrusques et des Achéens. Dans le temple de 

Medinet-Habu on voit parmi les princes captifs que Ramses II 

avait vaincus la figure d'un 

MR T=QI ISAK 
Sarotana de la mer”. 

Dans le grand Papyrus Harris les Sarotana sont nommés com- 

me auxiliaires sous Ramsés III. Å cette époque ils avaient sans 

doute une grande importance; car ils appartenaient aux corpora- 

tions auxquelles le pharaon parle quand il raconte son histoire?. 

En méme temps ils apparaissent comme ennemis; car Ramses III 

dit dans son discours: 

RT KK AER AE BU 
Les Skre et les Vasas de la mer, eux 

på n Paa, 
ils ont été réduits au non-étre?. 

Nous voyons que les Sarotana sont nommés tantét ennemis, 

tantöt auxiliaires, et dans les sculptures représentant des scenes 

de bataille les Sarotana combattent en vérité ici avec, lå contre 

les Égyptiens. Les Sarotana avaient done la méme position en 

Égypte comme troupes auxiliaires sous les XIX: et XX dynasties 

que les auxiliaires grecs dans les suerres postérieures en Perse et 

en Égypte. Quand le roi des Perses, Ochus, dirigeait son attaque 

contre PÉgypte, des auxiliaires grees se trouvdrent dans larmée 

des Perses et dans celle des Égyptiens et se combattirent les uns 

les autres. Et dans la bataille de Granicos les auxiliaires grecs 

firent la guerre å cöté des Perses contre les Grecs de Iarmée 

d'Alexandre le grand. 

J'ai dit plus haut qu'il est depuis longtemps généralement 

admis que les Sarotana -étaient des Sardes ou Sardiniens. Quand 

" Brugsch, Geographische Inschriften, IL, tab. IX, fig. 22. 

? Papyrus Harris, pl. 75, 1. 

3 Papyrus Harris, pl. 76, 7 et 8. 



26 3. LIEBLEIN. NOT. SUR LES MONUM. ÉGYPT. TROUVÉS EN SARDAIGNE. 

SE 

Vinseription historique de Menéphtes, déjå mentionnée, fut dé-- 

pouillée du sable qui la recouvrait et ainsi devenue accessible å 

la science, Vacadémicien francais, E. de Rougé, la traita spéciale- 

ment dans un mémoire important *”. Ce savant qui se distinguait 

par så sage précaution de ne jamais donner comme résultat scien- 

tifique ce qui pouvait étre incertain, affirmait pourtant d'une ma- 

niere bien décisive, que les peuples dont l'inseription raconte Pat- 

taque étaient des cötes et des iles de la Méditerranée et ne pour- 

raient étre autres que les Sardes, les Sicules, les Étrusques et les 

Achéens. En méme temps, et par ses propres recherches, M. le 

professeur Lauth de Munich arriva au méme résultat, et cette opi- 

nion était généralement acceptée non seulement au dedans du 

cercle étroit des égyptologues, mais aussi en dehors de celui-ci?. 

Mais dans les derniers temps, deux savants distingués ont énergi- 

quement protesté contre cette opinion, M. Brugsch au dedans de 

Iécole égyptologique et M. Halévy en dehors d'elle*. 

Dans l'inscription plusieurs fois nommée il est dit que les Li- 

byens avec leurs alliés Aqavasa, Tursa, Sarotana, Sakalsa et Leku 

dirigeérent Vattaque contre I'Égypte du cöté de Touest. I est 

prouvé qu'ils venaient de louest, entre autres faits, par celui-ci 

qu'ils passerent par lune des oasis 3 nÅ, de Iouest. Is furent 

cependant battus par le pharaon Menephtés; une grande quantité 

fut tuée, le reste se réfugia en Libye. Les Égyptiens coupérent 

aux ennemis tués ou les phallus, ou les mains; ensuite les mem- 

bres coupés furent recueillis et énumérés devant le pharaon. Or, 

M. Brugsch å par un mémoire dans le Journal égyptologique de 

Berlin* essayé de faire valoir que les Égyptiens ont coupé les 

Mémoire sur les attaques dirigées contre I Égypte par les peuples de la Méditer- 

ranée, Revue archéologique, no. Juillet et Aoft 1867. 

Je citerai seulement W. Deecke dans K. 0. Miller, Die Etrusker, la 2e édition, 

I, p. 70, note, oå notre insceription est citée comme preuve que les Étrusques 

” 

vinrent en Égypte dans les anciens temps. 

3 Voir aussi M. Maspero dans la Revue critique 1878, I, p. 320. 

å Zeitschrift fir ågyptische Sprache und Alterthumskunde fir 1876, pp. 128 ss. 
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phallus des Libyens tués parce qu'ils ,étaient incirconcis et par. 

conséquent impurs*, tandis qu'ils coupaient les mains des alliés, 

parce que ceux-ci ,étalent circoncis;* il se fonde ici sur un mot 
N NNN 

dans le texte 2 BGN NR Id. N i quil traduit prépuce. M. 

Brugsch conclut de lå que les alliés en question ne sauraient étre 

les Achéens, les Étrusques, les Sicules et les Sardes, puisque ceux- 

ei n'étaient pas circoncis; il pense au contraire que c'étaient des 

peuple du Caucase et de la Colchide: les Aqavasa étaient du Cau- 

case, les Tursa du Taurus etc. Mais, certainement, il n'y å per- 

sonne qui partage cette opinion de M. Brugsch. Car d'abord il est 

tres difficile de comprendre, comment les habitants des montagnes 

du Caucase et du Taurus pourraient étre appelés ceux qui demeu- 

== * * * 

rent dans la mer am SL Å | DR tandis que cette indica- 

tion convient extrémement bien aux Sardes, aux Sicules et aux autres 

peuples de la Méditerranée. Puis, on doit penser que les peuples 

du Caucase et du Taurus, quand ils voulaient attaquer IÉgypte, 

étaient obligés de prendre la route de lest et non de louest. 

M. Brugsch, il est vrai, explique la chose en disant, que les peup- 

les supposés venus du Caucase et de la Colchide sous Ramses II, 

le påre et prédecesseur de Ménephtés, étaient arrivés en Égypte 

comme captifs, et que plus tard ils s'étaient révoltés et réfugiés 

en Libye". Mais cette explication demeure improuvée, elle est 

méme invraisemblable comme le fait méme qu'elle prétend démon- 

trer. Les inscriptions égyptiennes ne nous parlent nullement de 

ces captifs amenés en Égypte,-au contraire elles semblent le con- 

tredire d'une maniere indirecte; car elles nous donnent les noms 

des peuples avec lesquels Ramses II faisait la guerre en Asie; ces 

noms sont répétés plusieurs fois sur différents monuments, mais, å 

ma connaissance, les Sarotana, les Sikelsa, les Tursa etc. n'y sont 

jamais nommés. Une autre circonstance rend peu raisonnable I”o- 

pinion que ces peuples soient venus du Caucase et de la Colchide. 

Sous Ramsés III ils arriverent dans leurs navires de guerre atta- 

* Brugsch, Geschichte Aegyptens, p. 577. 
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quer VÉgypte par mer tandis que d'autres peuples Pattaquaient 

par terre. Les monuments égyptiens nous donnent et par éerit 

et par tableaux des détails sur cette double guerre sur mer et sur 

terre. Nous y voyons les Tursa, les Sikelsa, probablement aussi 

les Sarotana, puisqu* un prince des Sarotana figure plus tard parmi 

les ennemis captifs. On y voit également d”autres peuples dont 

jomets les noms, pour étre aussi concis que possible, livrer de 

leurs vaisseaux de furieux combats avec les Égyptiens qui se dé- 

fendent eux-mémes sur la mer ou de la cöte, et le pharaon pren- 

dre lui-méme une part active å la lutte. Si c'étaient des peuples 

du Caucase et de la Colchide qui venaient de leur patrie asiatique 

attaquer PÉgypte”, il est difficile de comprendre pourquoi ils sont 

venus par mer au lieu d'aller par terre avec les autres alliés. 

Mais si e'étaient, ainsi que je le pense, des Sardiniens, des Étrus- 

ques et des Sicules qui ne pouvaient venir en Égypte que sur 

leurs navires, ils devaient naturellement étre chargés d'attaquer 

VÉgypte sur mer pendant que les autres alliés faisaient lattaque 

par terre. De cette maniére on peut bien expliquer la distribution 

des röles entre les alliés. 

La raison philologique que M. Brugsch donne en faveur de 

son opinion, semble étre plus forte et 1'a probablement déterminé 

GE 2 er: KN Q 
en premier lieu. Son explication du mot IS | IN TT 

est sans doute ingénieuse; il le compare avec Dy incirconcis 
= » » * » » x * 

et 12% prépuce, et il traduit deux endroits du texte ou il est 

question des alliés des Libyens en opposition aux Libyens eux- 

* Brugsch, Geschichte Aegyptens, p. 597: ,Drei Jahre nach diesem Ereignisse ward 

eine kriegerische Bewegung gegen Åegypten von Norden her angezeigt, hervor- 

gerufen durch karisch-kolehische Völkerwanderungen, die von Cilieien und den 

armenisehen Hochgebirgen her theils zu Lande, durch Vorderasien, theils zu 

Wasser auf dem Inneren Meere ihren drohenden Kriegszug gegen Aegypten 

unternahmen*. Plus haut, p.577, M,. Brugsch a dit que ces peuples avaient fui 

en Libye. 

Tvsw 
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SNØR ere GÅ AM 
SØN | IN Li 1 dl métait pas å euzx pré- 

puce, les alliés n'avaient pas de prépuce'"; et Iautre endroit: 
Ny LEN ae  QE NES Q 
aar fl SAN NE RK ) LL 

qui wavaient aucun prépuce?. 

D*aprés cette traduction les Sarotana, Jes Tursa &c. auraient 

été circoncis, et dans ce cas ils ne pouvaient pas étre les Sardi- 

niens, les Étrusques &c. qui étaient incirconcis>. 

Il est possible que cette traduction soit juste. Tout dépend 
AV NNN 

du mot AN Er IN Ji K 1 qui cependant å été interprété tres 

différemment. Tandis que M. Brugsch le traduit par prépuce, M. de 

Rougé croyait avec autant de raison philologique pouvoir Vinter- 

préter rein*, et M. Chabas avait aussi ses raisons philologiques 

pour le traduire cormes”» Que le mot indique une partie du corps 

humain, est certain, et que cette partie est å chercher dans le 

voisinage du phallus, semble aussi étre certain; mais on voit, d'a- 

pres les tentatives faites jusqu'ici, qu'il est tres difficile de déter- 

miner son sens spécial. Hors de ce cas on ne l'a trouvé qu”'une 

seule fois* et seulement dans une relation analogue. Il est donc 

prudent de ne rien affirmer quant å sa signification, jusqu” å ce 

qu'on lait trouvé plusieurs fois et dans d'autres relations d'ou le 

sens du mot pourrait étre tiré ou qu'on le puisse déterminer d'une 

autre maniére. Qaironata n'est certainement pas un mot égyptien; 

c'est pourquoi on å recouru aux langues sémitiques pour lexpli- 

quer; ainsi l'ont fait M. de Rougé, M. Chabas et M. Brugsch. Sil 

était permis une fois exceptionnellement de chercher Vorigine dun 

mot égyptien dans les langues indo-européennes”, je serais tenté 

* Diimichen, Historische Inschriften, pl. 5, col. 52. 

? Dimichen, Ibid. pl. 5, 54. 

3 Brugsch dans Zeitschrift får åg. Sprache u. Alterthumskunde, Jahrg. 1876, p. 130. 

* Revue archéologique, Juillet & Aoft 1867. 

> Chabas, Tantiquité historique, p. 234, note 2. 

6 Rosellini, Monumenti storici, pl. 140, col. 37. 

7 Ce mot pourrait avoir été importé en Egypte par les Huropéens eux-mémes. 
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de comparer Qaironata avec le mot latin glans, glandis, (Qairanta 

= granta = glanta = qlant = gland) et de lui donner cette signi- 

fication: le gland nan couvert, de sorte que les deux endroits cités 

plus haut devraient étre traduits: les Sarotana, Tursa etc. mavai- 

ent pas leuw gland mu, C'est-å-dire leur gland étart couvert par le 

prépuce, ils métaient pas cwrconcis, ceci dit par opposition aux Li- 

byens qui par conséquent avaient leur gland nu, c'est-å-dire étai- 

ent circoncis. Et, å la vérité, il semble plus raisonnable que les 

Égyptiens, circoncis eux-mémes, coupassent le phallus des ennemis 

tués qui avaient le gland nu, étaient circoncis, plutöt que de ceux 

qui avaient le gland couvert, étaient incirconcis. Ils devaient avoir 

du dégott pour ces phallus incirconcis, impurs et infectés et évi- 

taient probablement de les manipuler, ce qui serait devenu néces- 

saire pendant le dénombrement aprés le combat. Nous voyons 

dans les monuments de Rosellini * comment ce dénombrement se 

faisait. Les membres coupés des ennemis tués (les mains et les 

phallus) sont entassés en monceaux; les Égyptiens, probablement 

une espece de fonctionnaires, les prennent dans les mains pour 

les énumérer, et en face d'eux des scribes se tiennent dans une 

position attentivement courbée pour y voir et pour noter le nom- 

bre, qui dans linseription ci-jointe est exactement indiqué pour 

chaque espece séparément. Mais voici une chose remarquable: 

les phallus coupés ont, d'aprés ce que Champollion nous apprend, 

cette forme” 1, Pr de ainsi précisément avec le gland 

nu. Ce fait semble parler directement contre l'opinion de M. 

Brugsch selon laquelle les Égyptiens coupaient les phallus des 

ennemis incirconcis, mais les mains des circoncis. 

D'aprés ce que j'ai développé, je serais tenté de regarder la 

chose tout autrement que M. Brugsch, c'est-å-dire d'y voir précisé- 

ment le contraire. Les Libyens avaient le gland nu — ils étaient 

probablement circoncis 3 — et pour cette raison les Égyptiens leur 

! Rosellini, Monumenti storici, pl. 132 et 135. 

? Champollion, Notice. descr. p. 367; efr. Chabas, Lantiquité historique, p. 234. 

Hérodote dit Il, 104, que les Égyptiens et les Éthiopiens étaient eirconcis. 
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coupaient le gland, tandis que les Sarotana, les Tursa etc. avaient 

leur gland couvert — c'est-å-dire ils étaient incirconcis — et pour 

cette raison les Égyptiens leur coupaient les mains au lieu des 

phallus. 

Cependant je ne veux pas assurer que cette opinion soit tout- 

a-fait sire; je veux seulement dire que la raison philologique, 

donnée par M. Brugsch pour prouver la circoncision des Sarotana 

etc., est indécise; et je crois par conséquent que nous pouvons 

continuer de voir des Sardiniens, des Étrusques, des Sicules et 

des Achéens dans les peuples souvent cités; y voir des peuples 

du Caucase et de la Colchide serait, je crois, contredire toutes 

les raisons d'histoire et de géographie. 

Nous parlerons maintenant des objections de M. Halévy. 

Tandis que M. Brugsch dans les peuples eités voit des tribus du 

Caucase et de la Colchide, M. Halévy y voit des peuples Libyens, 

ce qui sans doute concorde mieux avec les raisons d'histoire et 

de géographie. Cest dans ses Études Berberes, insérées dans le 

Journal Asiatique* qu'il en fait mention. ,En premier lieu, il n'est 

pas aisé de croire*, dit-il, ,que des peuples aussi divers et aussi 

éloignés les uns des autres se fussent ébranlés d'un commun accord 

å Vinstigation d'un obscur chef libyen . ... En second lieu, les 

difficultés de la navigation dans ces temps reculés rendent tres-pro- 

blématique la conception et plus encore Iexécution d'un plan de 

campagne aussi vaste que lalliance de tant de peuples lointains. 

En troisieéme lieu, enfin, il est å remarquer que quelques- 

uns de ces noms ethniques paraissent avoir une origine bien posté- 

rieure å la XIX* dynastie égyptienne*, que d'accord probablement 

en cela avec la chronologie généralement adoptée, M. Halévy fait 

remonter jusqu' aux quatorzieéme et quinziéme siecles. 

Ces raisons, surtout celle tirée de la chronologie, qui semble 

étre la plus forte et la base des autres, n'ont pas beaucoup de 

valeur au moins pour moi qui crois que la XIX* dynastie å régné 

du treizieme jusqu” å la fin du onziéme siécle (1231—1022 av. 

* Journal Asiatique, Octobre—Novembre 1874. 



32 3. LIEBLEIN. NOT. SUR LES MONUM.ÉGYPT. TROUVÉS EN SARDAIGNE. 

J.-C.). Dans ces temps (vers 1100 av. J.-C.) les noms ethniques 

cités étaient certainement en usage. Je veux seulement faire obser- 

ver que, dans les poemes d'Homére, ainsi contemporainement avec 

I'événement qui nous occupe, les Grecs sont constamment appe- 

lés Achéens. De plus, å cette époque la navigation grecque-itali- 

que était certainement assez avancée, pour qu* une expédition na- 

vale et une coalition comme celle dont nous nous oceupons iei fåt non 

seulement possible, mais encore probable. Je rappellerai Vexpédi- 

tion de Troye par les Grecs alliés, et nous verrons plus tard, com- 

ment les Étrusques et comme marchands et comme pirates traver- 

saient la Méditerranée en tous sens; et que dans le cours de leurs 

expéditions navales ils auraient pu rencontrer des aventuriers d*au- 

tres nations, aborder la cöte lybienne, peu éloignée, et de lå 

comme alliés des Libyens, faire une expédition de guerre ou de 

brigandage jusqu' au pays riche et fertile de IEgypte, cela n'a 

rien de surprenant en aucune maniére. 

Mais outre les raisons générales indiquées, M. Halévy en å 

encore une spéciale pour ne pas voir des Sardiniens, des Étrus- 

ques etc. dans les Sarotana, les Tursa etc. s Les réflexions expo- 

sées ci-dessus*, dit-il, ,sont d'un caractere général; mais ce qui 

nous å particulierement frappé dans le détail du réeit de Meneptah 

I, eest Vaffinité remarquable qui existe entre les noms des enne- 

mis de I'Égypte et ceux qui figurent dans notre onomasticon liby- 

que*. Il considére done ces ennemis, les Sarotana, les Tursa 

etc., comme des peuples libyens. Mais d'abord Videntité des noms 

d”Aqavasa, de Tursa etc. avec les noms libyens, cités par M. Ha- 

lévy d'apreés les inseriptions libyques, n'est pas du tout certaine, 

et, puis, méme si elle I'était, il ne s'en suit pas nécessairement 

que tous les peuples qui ont laissé un ou deux monuments en 

Libye, p. ex. une stele funéraire ou commémorative, y aient de- 

meuré, y eussent leur domicile; car il est treés-possible, que des 

peuples grecs-italiques non seulement en cette occasion, mais aussi 

ailleurs, peut-étre souvent, pendant leurs expéditions navales soi- 

ent venus en Libye, qu'ils y soient restés un temps plus ou moins 

long, que quelques-uns d'eux y soient morts et enterrés et que 

Deor 
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par conséquent, ils aient laissé quelques souvenirs deux dans le pays p , 

étranger. Lidentité du nom [ild INE —— N AK ] Ecå G 

Sarotana, avec le nom libyque, relevé par M. Halévy, 71%, 

Sard, semble étre plus probable que celle des autres noms, rap- 

prochés par lui. Mais aussi les Sardiniens, je le ferai observer 

des å présent, étaient dans une position exceptionnelle; car il est 

probable, ainsi que nous verrons plus-tard, qu'au moins une partie 

d'entre eux sont venus dans lorigine de Libye en Sardaigne. Dans 

ce cas il s'ensuit naturellement, qu” eux-mémes, et avant leur émi- 

gration et pendant leurs visites postérieures, ou leurs fréres, restés 

dans la patrie commune, ont laissé des monuments en Libye. 

Nous avons cru nécessaire de parler des objections qui ont 

été faites contre Tidentité des Sarotana, Tursa etc. avec les Sar- 

diniens,- Étrusques etc. parce qu'elles s'appuient sur des noms 

d'une grande autorité dans la science. Mais ce n'est pas assez de 

réfuter les objections; comme il est déjå dit, nous sommes å méme 

 (d'indiquer quelques faits qui révelent une relation intime entre la 

Sardaigne et la Libye. Pausanias raconte ce qui suit de la coloni- 

sation de la Sardaigne, qui auparavant a été appelée Ichnusa par 

les Grecs!: ,On assure que les Libyens furent les premiers qui 

y vinrent avec leurs vaisseaux; ils avaient pour chef Sardus, fils 

de Macéris, surnommé Hercules par les Égyptiens et les Libyens. 

Le voyage le plus célebre qwait fait ce Macéris lui-méme, a été 

celui de Delphes. Sardus ayant le commandement des Libyens 

qui s'étaient établis å Ichnusa, cette ile changea de nom et prit 

celui de Sardaigne; les Libyens ne chassérent cependant pas les 

naturels du pays, et ceux-ci les admirent å leur arrivée, plutöt 

par contrainte que de bonne volonté, å partager leur pays. Comme 

ni les Libyens ni les gens du pays ne savaient båtir, ils vivaient épars, 

et dans des cavernes ou des cabanes, lorsqu'ils en rencontraient*. 

Diodore* et Pausanias? racontent, qu* Iolaus, fils d'Iphicleés, 

1 Pausanias X, chap. XVII, p. 836. 

20TV- 199) et 30: 

3 Pausanias, 1. c. 

Vid.-Selsk. Forh. 1879. No. 8. 3 
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vint en Sardaigne avec des Thesbiens et des Athéniens, et y båtit 

la ville dOlbia et d'autres encore. ,On voit encore maintenant, 

dans la Sardaigne, des endroits nommés Iolaia, et les habitants 

de cette ile rendent des honneurs å Iolas*. Il semble cependant 

que ce héros grec ait été confondu par les Grecs avec le dieu 

libyen Iolau. Ce dernier est nommé dans le traité de paix passé 

entre Annibal et Philippe, roi de Macédoine, oi il est dit: ,en pré- 

sence de Jupiter, de Junon et d*Apollon, en présence de la Déesse 

des Carthaginois, d'Hercule et d'Iolaus*. De plus, M. Halévy a 

retrouvé le nom de cette divinité dans une inscription libyque: 

,Marmar, fils de Masilal. Ialaou". ,Le dernier nom correspond*, 

dit il, ,parfaitement au Ichaog de la transeription grecque;* et il 

ajoute dans une note: ,Les Grecs ayant entendu prononcer, en 

Libye, le nom Ilala, Ialaou, ont été naturellement portés å y voir 

une de leurs divinités qui avait un nom semblable* '. Aussi Pau- 

sanias dit du peuple sarde appelé ”Tohxo:, qui ont été regardés 

comme descendants de la colonie d'Iolaus: ,les Iiens avaient l'ar- 

mure, I'habillement, les moeurs et méme la figure des Libyens*?. 

Quand on y ajoute encore, que le mythe d'Hercule phénicien éga- 

lement faisait mention d'Iolaus, surtout en Sicile et en Sardaigne*, 

que la capitale de la Mauritanie, située dans le voisinage de I'AI- 

ger contemporaine portait dans Vantiquité le nom d'lol, outre quel- 

ques autres faits indiqués par Movers*, on ne trouvera pas du 

tout improbable, que I'évéque danois, Miinter, puisse avoir raison 

quand il prétend, que le nom ethnique sarde Iohxo: å de baffinité 

plutöt avec le nom de la divinité et de la ville libyques indiquées, 

qu'avec celui du héros grec Iolaos*. Il est bien clair que c'est å 

cette affinité ancienne et originelle entre les Sardiniens et les Li- 

" Journal Asiatique, OQetobre—Novembre 1874, p. 395. 

* Pansanias 1. X, ch. 17: A!Qvar tag uorPAg al TOY OTAOY TYV TXEUNY 

wal && TNY TÄTAN Slava» TornoTac. 
3 Preller, Griechische Mythologie, II, 125. 

å Die Phönizier, II, 2, 569. 

5 Miinter, Sendschreiben, p. 13 et 14; cefr, K, 0, Miller, Die Etrusker, bearbeidet 

von W. Deecke, I, 176. 
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byens, non å la conquéte postérieure de la Sardaigne par les Car- 

thaginois que Cicéron fait allusion quand il dit: Africa %psa pa- 

rens illa Sardiniæ et: a Poems admixto Afrorum genere Sardi. 

(Cicero pro Scauro, XIX). 

Puisque donc plusieurs raisons indiquent assez distinctement 

que les Libyens et les Sardiniens étaient dans lorigine proches 

parents, il est bien vraisemblable qu'ils aient entretenu, au moins 

dans les anciens temps, des relations les uns avec les autres, ce 

qui ne pouvait pas étre difficile, puisque la colonisation de la Sar- 

daigne suppose déjå qu'ils connaissaient la navigation, et que la 

distance qui sépare la pointe la plus méridionale de la Sardaigne 

du promontoire le plus saillant de la cöte d'Afrique située vis-å- 

vis est assez courte pour étre franchie en une journée environ, 

avec un vent favorable. 

Maintenant il n'est pas difficile de comprendre, comment les 

Sardiniens alliés avec les Libyens pouvaient attaquer VÉgypte, ou, 

la situation politique changée et en d'autres circonstances, servir 

dans Parmée égyptienne comme auxiliaires; comment, en général, 

ils pouvaient jouer le méme röle double que d'autres peuples li- 

byques, comme p. ex. les Masuasa que lon trouve tantöt parmi 

les ennemis, tantöt parmi les auxiliaires des Égyptiens. 

Quant aux Tursa, les Étrusques, il n'y a rien qui s'oppose å 

ce qu'ils aient pu eux-mémes aussi facilement faire des incursions 

en Égypte en passant å travers la Libye. La situation géographi- 

que de leur pays vis-a-vis de la Sardaigne rend par elle seule 

probable qu'ils aient occupé, dans les temps anciens, une partie 

de la cöte sarde; mais on å méme essayé dernitrement de prou- 

ver que c'était bien lå Mexacte vérité, en comparant les noms de 

peuples et de villes sardes, les particularités d'idiömes, les moeurs 

et les coutumes de la Sardaigne avec celles de PÉtrurie". K. 0. 

Miiller soutient la méme opinion” citant le récit de Strabon, qu 

Iolaos quand, avec les Thespiades, il alla en Sardaigne, y rencon- 

* Bullettino archeologico, IIT anno, p. 167 ss. 

Eee, U77. 
3 
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tra déjå les Tyrrhéniens. Dans le méme auteur on peut lire la 

tradition, qu* avant la colonisation libyenne les Étrusques étai- 

ent déjå établis dans l'ile*. Mais s'il en est ainsi, on peut facile- 

ment comprendre, comment les Étrusques tant comme marins que 

comme pirates aient pu,. de concert avec une bande guerriére de 

Sardiniens courageux, faire une expédition coutre Égypte, en pas- 

sant par la Libye. 

Cependant il n*est pas rigoreusement prouvé, il est vrai, que 

les Étrusques aient habité la Sardaigne*. On peut done en dou- 

ter, si lon veut. Mais il y å une autre chose sur laquelle le doute 

n'est pas permis å mon avis; c'est la puissance maritime des Étrus- 

ques, ce sont leurs expéditions navales, ou plutöt la piraterie par 

laquelle ils infestaient toutes les iles et les cötes de la Méditer- 

ranée tant au sud qu'au nord. Il est done non seulement possible, 

mais encore probable, qu'ils sont venus quelques fois attaquer 

Égypte dans ces temps reculés. Les auteurs grees et romains 

parlent plusieurs fois et en termes précis de la navigation et de 

la puissance maritime des anciens Étrusques. Commencons par les 

faits les plus surs. 

D'aprés Diodore?*, les Phocéens avaient fondé la ville prinei- 

pale de la Corse, Alalia ou Alaria, et quand, vers Van 540 a J.-C. 

ils vinrent ravager avec leurs galeres les cötes voisines, les Étrus- 

ques s'allierent aux Carthaginois, et les alliés mirent en mer cent 

vingt vaisseaux pour combattre les Grecs. Ceux-ci, de leur cöté, 

avaient armé soisante båtiments, et les deux flottes se rencontre- 

rent dans la mer de Sardaigne. La victoire resta aux Phocéens, 

victoire qui, dans le récit d'Hérodote, ressemble beaucoup å une 

sanglante défaite. Quarante de leurs galeéres avaient été coulées 

bas, les vingt autres étaient hors de service. N'ayant plus I'espoir 

I Strabo 225: M&yetar ya lohaos æyov TOY maldov tar Tod Hoax- 

héoug Ehdelv dedpo (en Sardaigne) Xal Guvomrioar tole TND Vijeov 

&yovs. BapBapore. Tupoyyvol Smsav 

? Voyez aussi A, Noöl des Vergers, L'Étrurie et les Etrusques, II, 79. 

BT; V, 0-42 
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de se maintenir dans lile, ils Pabandonnerent et se retirérent å 

Rhégium. Les Étrusques et les Carthaginois avaient beaucoup de 

prisonniers: ils abordérent avec eux sur le territoire de Cære et 

les lapidérent*. Dans le mme temps les Étrusques et les Cartha- 

ginois conclurent un traité, par lequel non seulement ils contrac- 

taient une alliance de guerre, mais aussi fixaient les droits mutuels 

de leur commerce”. Il résulte de ce qui précéde que les Étrus- 

ques étaient puissants sur mer au milieu du sixiéme siécle av. J.-C. 

Dans I'heureuse Campanie, Campania felix, les Étrusques éta- 

blirent des colonies dés le neuviéme siecle av. J.-C.; les villes de 

Capoue et de Nola auraient été fondées par eux vers 'an 800 ou 

47 ans avant la fondation de Rome. Aussi K. 0. Miiller, qui dans 

cette question doit étre regardé comme une autorité d'une grande 

valeur, trouve-t-il Vindication chronologique, citée ici, bien vrai- 

semblable, ,parce que la colonisation grecque primitive de ces con- 

trées a été entravée et interrompue. Car la colonie éolienne de 

Kyme fut fondée avant l'expédition des Ioniens, dans tous les cas 

avant toutes les autres colonies dans ces parages, et l'on pourrait 

eroire que les Grecs aient voulu par la suite se porter en masse 

vers cette terre bénie de la nature qui avoisine le Vésuve. . . .. 

mais I'occupation des Étrusques qui dans Vinvervalle étaient deve- 

nus prépondérants les empécha de se développer davantage**. 

Dans les derniers temps on y åa trouvé un grand nombre d'inserip- 

tions campaniennes-étrusques, surtout sur des poteries de Capoue- 

et de Nola*, ce qui prouve clairement la domination des Étrus- 

ques dans la Campanie. Or, K. 0. Miller pense que ces colonies 

ont été établies par des expéditions navales plutöt que par des 

immigrations par terre. D”accord avec cette opinion est le fait 

que la mer tyrrhénienne, å laquelle les Étrusques ont donné son 

1 Hérodote I, 166 et 167. J'ai employé pour le francais les expressions de M., Å, 

Noél des Vergers dans L Etrurie et les Etrusques, 106 jo UG 

2 Cfr, Aristote, Polit. III, 9; Op., II, 261: ,Les Carthaginois et les Étrusques 

ont entre eux une foule de traités sur les alliances et les droits réeiproques*. 

3 K, 0, Miller, Die Etrysker, I, p. 160. 

4 Voy, K. 0, Miller, ibid,, p. 169, la note de M. W. Deecke. 
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nom, était regardé comme leur appartenant. Le détroit de Mes- 

sine était, comme le dit K. 0. Miller, pour les Grecs une espéce 

de porte qu'ils n'osaient pas franchir, ,au-delå un autre empire ou 

dominait un peuple ennemi**, Par conséquent, il est bien prouvé 

que les Étrusques étaient puissants, au moins dans la mer tyr- 

rhénienne, au huitiéme siécle avant J.-C. 

Mais il est probable que la thalassocratie des Étrusques s'éten- 

dait encore plus loin. Au moins Éphore, å qui il est juste peut- 

étre de ne pas se fier trop, nous raconte-t-il que, avant que 

les plus anciennes colonies grecques fussent fondées en Sicile, les 

pirateries et la férocité des Étrusques avaient dans ces parages 

inspiré aux navigateurs grecs une telle terreur qu'ils n'osaient pas 

y venir pour faire leur commerce. L'Athénien Théoclés avait ce- 

pendant par hasard appris la fertilité du pays; il assembla une 

multitude des différentes parties de la Gréce et fonda les villes 

de Naxos et de Mégare en Sicile. Ce fut la premiere année de 

la onziéme olympiade, c'est-å-dire au milieu du huitieme siécle av. 

J.-C.?, Mais avant ce temps les Grecs avaient peur des pirateries 

des Étrusques. Je crois done que M. A. Noöl des Vergers å par- 

faitement raison quand il dit ,que vers le huititme siécle avant 

notre ére, les pirates de I'Étrurie, déjå maitres des golfes de Nap- 

les et de Salerne qu'ils gardaient tous deux du haut des rochers 

de Sorrente ou dominait la Minerve étrusque, envoyaient leurs 

longues galeres, armées d'éperons et de grappins, jusque dans la 

mer d'Ionie**. lei, de nouveau, nous voyons que les Étrusques 

vers le huitieme et le neuvieme sitcle étaient puissants non seu- 

lement au dedans, mais probablement aussi au delå de la mer 

tyrrhénienne. 

! Miller, ibid. I, 183. 

9 

Q , 3 Å , c 

Strabo, 267: QYaL de tTaVTAG Egpopog TRWTAS XTLOVTVAL TohsLg Ehm- 
Ld 3 v PNG ! - N N ! X N , 

vldag év Bruehig dexatn yevet peta To Tpwma. TOLg ap TPOTE- 
KG r av = mv N 2 m 

pov dedisvar ta Ayotnorn TOY Tuppyvov xal Tny OPITYTEA TOY 
, er p Pr 

TAvTY BapBapuy, MITE PNdi HAT EPTOPiGv Thelv. 

3 A, Noöl des Vergers, L'Étrurie et les Étrusques, I, 249. 
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Cela résulte bien clairement de Pépisode que nous trouvons 

dans le 7** hymne homérique. 

Bacchus sous les traits d'un jeune et bel adolescent, errant 

sur le rivage est enlevé par des pirates étrusques. Il est dit tout 

d'abord que le jeune homme se proméne solitairement, et le texte 

continue de la sorte: 

, Tout å coup, montés sur un large vaisseau, des pirates tyr- 

séniens s'avancent rapidement å travers les flots; une destinée 

funeste les conduisit en ces lieux. Des qu'ils apergoivent Bacchus, 

ils se font des signes entre eux, et s'élancent aussitöt; ils se hå- 

tent de le conduire dans leur navire, le cæur transporté de joie. 

IIs pensaient que ce pouvait étre un fils des rois issus de Jupiter, 

et voulaient le charger de liens terribles*. 

Les pirates l'enlévent pour en tirer de largent, et leur chef 

s'exprime ainsi: 

,J'espére le conduire en Égypte, ou dans Pile de Chypre, ou 

chez les Hyperboréens, ou méme plus loin encore; jusqu'å ce qu? 

enfin il nous ait fait connaitre ses parents, ses amis et ses riches- 

ses; c'est un dieu qui nous la livré*1, 

Nous voyons ici, comment les pirates étrusques traversaient 

la Méditerranée dans tous les sens et venaient et en Égypte, sur 

les cötes méridionales, et chez les Hyperboréens, sur les cötes 

septentrionales de cette mer. Les hymnes homériques ne sont 

pas, il est vrai, d'Homére. Ils appartiennent, d'aprés l'opinion la 

plus généralement admise, aux temps des rapsodes, c'est-å-dire au 

septieéme ou au sixiéme siécle. Mais comme les récits qui s'y trou- 

vent sont rapportés par le poéte aux temps les plus reculés, il est 

juste de supposer que les faits y racontés étaient dans la pensée 

du poéte, au moins de deux ou trois cents ans plus anciens qu'il 

Pétait lui-méme, de sorte quil faut les reporter aux VII'*»e—Xiéme 

siécles avant notre ére. Le poéte appelle les pirates Tvpanvor, 

et écrit le nom avec o au lieu de >. Ce sont, ainsi que K. 0. 

Miller? le pense, sans aucun doute, les Étrusques qui sont indi- 

! Les Hymnes homér. VII, v. 6—19 et 28—31. 

? Die Etrusker I, 272. 
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qués par ce nom; Hygine dit expressément que ces Tupomvol dans 

les temps postérieurs étaient nommés Étrusques. Il résulte par 

conséquent de ces témoignages, s'il est permis de s*y fier, que les 

Étrusques, dés le neuvieme et le dixiéme siécles, étaient puissants 

dans la Méditerranée, non seulement au nord et å I'ouest, mais 

encore au sud et å Pest. 

C'est aux mémes temps ou aux temps antérieurs qu'il faut 

rapporter sans doute toutes ces traditions qui ont circulé å légard 

des pirateries tyrrhéniennes sur les cötes de la Greéce et les autres 

cötes de la Méditerranée. K. 0. Miller å recueilli ces traditions”, 

de sorte que je peux y renvoyer le lecteur. Je veux seulement 

ajouter, å légard du temps, que Strabon place les pirateries des 

Tyrrhéniens sur les mers grecques avant celles des Oretenses”; 

ils les rapporte donc aux temps les plus reculés. 

Mais ici nous nous trouvons vis-å-vis d'une foule de onmpli) 

tions et de difficultés que les différentes formes de noms, Tyrrhé- 

niens, Tyrséniens, Étrusques et Tusques, ont occasionnées. —Stra- 

bon raconte ce qui suit?: ,Les Romains appellent les Tyrrhéniens 

Étrusques et Tusques. Les Grecs leur ont donné ce nom de Tyr- 

rhénus, fils d'Atys, qui åa conduit, å ce qu'on dit, en ce pays une 

colonie de Lydie. OCar Atys, lun des descendants d'Hercules et 

d'Omphale, pressé par la famine et la stérilité de la terre, fit tirer 

au sort ses deux fils. Il retint auprés de lui Lydus que le sort 

avait favorisé, et renvoya Tyrrhénus avec une grande partie du 

peuple quil avait rassemblée. Il vint, appela le pays Tyrrhénie 

de son nom et fonda douze villes sous la conduite de Tarchon qui 

a donné le nom å la ville de Tarquinies*. Hérodote I, 94 raconte 

å peu prs la méme chose, et c'est probablement le réeit primitif 

sur lequel se fonde I'opinion des anciens quant å Vorigine lydienne 

! K. 0. Miller, Die Etrusker, I, 77 ss.* 
a N x N ! er ! » n X 

? Strabon, 477: PETA OP Tovg Tupomvous, ol uoakata Edyusay Thy 
De nn " = på - n x 

xd npåg YAATTav, OVTOL (les Cretenses) Elswv of drndekapevor Ta 

AyoTtnpLA. 

3 Strab, lib. V, pag. 219. 
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des Étrusques. Mais ce n'est sans aucun doute qu*une des tradi- 

tions antiques qui personnifiaient chaque peuple dans un héros 

éponyme. Les Étrusques étaient quant å la langue, å la religion, 

aux moeurs et aux coutumes d'un caractére si particulier, ils étai- 

ent si différents des peuples grecs-italiques qu'ils ne peuvent étre 

comparés å aucune de ces nations; et la science moderne donne 

entierement raison å Denys d”'Halicarnasse quand il dit: ,par leur 

langue et leurs moeurs, les Étrusques se séparent de toutes les 

autres nations*. Les traces éparses d'une culture grecque qui se 

trouvent dans l'ancienne Etrurie, peuvent trés facilement étre ex- 

pliquées; car, ainsi que nous avons vu, les Étrusques abordaient, 

dans les temps reculés, comme pirates toutes les cötes de la Mé- 

diterranée, et ils rencontrérent sans doute plusieurs fois les Grecs 

de PEurope et de IPAsie; quelques fois aussi ils faisaient probable- 

ment lalliance de guerre et de fraternité avec un corsaire grec- 

pélasgique. Les différentes formes de nom, Étrusques et Tusques 

(en Latin), Tursce (en OQmbrien), Tyrséniens et Tyrrhéniens (en 

. a ae e 
Grec), et s'il est permis de comparer ce nom ici, SM de 

Tursa (en Égyptien), dérivent toutes de la racine Turs. — Nous 

rencontrons probablement la méme racine dans le nom du héros 

éponyme Tarch-on et dans celle de la ville Tarq-uinies'. La for- 

me Tyrrhémiens est seulement une assimilation de s au lieu de 

Tyrséniens, et le son épais de 5 dans Tursa, Tursce, Tusques, Etrus- 

ques pourrait tres bien avoir été prononcé dans Tyrsémiens, puis- 

que les Grecs encore aujourd'hui ont une double prononciation de 

5, P. ex. Meschimeri, pesnpåser, et Schyka, sdxa ete. 

J'incline done å penser avec Mommsen”? que le réceit d'une 

invasion lydienne en Étrurie repose sur un malentendu, peut-étre 

sur un changement de nom. Les Étrusques, qui, dans les temps 

reculés, vraisemblablement au 12** et au 11* si&cles, couraient 

! Cfr. Lepsius, Ueber die Tyrrhenischen Pelasger, p- 24. Ofr. aussi Tuch, Com- 

mentar iiber die Genesis p. 170 sv. ou les Étrusques sont identifiés avec les 

DTM de la Genöse chap. 10. vers. 2. 

? Römische Geschichte, I, 112. 
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la Méditerranée, quelquefois comme marchands, le plus souvent 

comme pirates, abordaient cå et lå sur quelque rivage ou ils s'établis- 

saient; de ce nombre fut sans doute la cöte Lydienne ou ils pu- 

rent s'allier avec un peuple dont le nom ressemblait au leur. Et 

comme plusieurs retournerent ensuite en Étrurie, leur patrie, seuls 

ou accompagnés de quelques Lydiens, alors prit naissance la tra- 

dition d'une colonisation Lydotyrrhénienne. La propagation de 

cette tradition fut facilitée par le fait des auteurs postérieurs, qui, 

ne comprenant pas que les noms de Tyrrhéniens et d'Étrusques 

étaient identiques, durent par suite conclure å la diversité d'ori- 

gine des deux peuples. 

Mais, qu'on partage ou non cette maniére de voir qui, å la 

rigueur, ne peut pas étre absolument prouvée, le résultat est heu- 

reusement le méme quant å la question qui nous occupe; car, soit 

que les Tyrrhéniens et les Étrusques fussent des peuples d'origine 

différente ou identique, ils se fondirent plus tard en un seul des 

le temps de la tradition. C'est l'opinion de K. 0. Miller ?, que 

Pémigration tyrrhénienne en Étrurie est contemporaine de celle 

des Ioniens en Asie Mineure, et date par conséquent du 12** et 

du 11*v* siöcle. Vers I'an 1100 avant J. C. les Étrusques et les 

Tyrrhéniens n'étaient plus qu'un seul peuple, et ce qui se dit des 

uns, est applicable aux autres, å partir de cette époque. 

Nous avons pu précédemment, en nous appuyant sur des faits 

positifs, démontrer que les Etrusques et les Tyrrhéniens avaient 

régné sur la Méditerranée environ du 12*7* au 6*v* siecles, en se 

renfermant dans les derniers temps, plus spécialement, dans la mer. 

Tyrrhénienne, tandis que plus töt, du 19*7* au 8*7* siecle, ils sillon- 

naient la Méditerranée en tous sens, comme il résulte de Vhymne 

homérique en question ou il est dit quiils vinrent en Égypte, å 

Chypre, et dans les pays hyperboréens. On peut remarquer en 

passant que cette expression d'hyperboréen confirme que les Tyrr- 

héniens, ou plus correctement, les Tyrséniens, comme ils sont ap- 

pelés dans hymne, étaient Étrusques et non Lydiens, attendu que 

I Die Etrusker, I. p. 95. 

1 
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Paceés aux pays des Hyperboréens était naturellement plus facile 

aux premiers qu'aux autres. 

Il paraitra done sans doute maintenant bien clair que les cir- 

constances géographiques et historiques ont pu faciliter aux Sardes 

et aux Étrusques une expédition en Libye, et de lå en Égypte, sous 

le regne de Pharaon Menephtés que je place entre 1114 et 1094 

av. J. Il n'est pas besoin de preuve plus précise pour penser que 

les Sicules et les Achéens ont pu participer å cette campagne. Il 

va de soi qu'une flotte puissante Sardo-Étrusque devait attirer å 

elle de nombreuses bandes de pirates de toutes les nations. L'ex- 

pédition des Argonautes et la guerre de Troie, qui se placent en- 

viron å la méme époque, nous montrent que des peuples bien dif- 

férents pouvaient se réunir pour aller ensemble attaquer un pays 

d”outre-mer. 

Mais de méme que les faits géographiques dont nous avons 

parlé, expliquent la présence en Sardaigne de monuments égyp- 

tiens, ainsi peuvent ils jeter également la lumiere sur ce fait 

que beaucoup des monuments funéraires Étrusques rappellent for- 

tement ceux du méme genre Égyptien. Å cet égard, je ferai d'a- 

bord observer qu'une ressemblance assez frappante existe entre 

les anciens tombeaux Étrusques et Égyptiens, non seulement au 

point de vue architectonique, mais aussi, quant å la décoration 

intérieure des murailles. 

M. Victor Duruy dit dans son Histoire des Romains': ,Le 

type des tombeaux égyptiens se montre dans la vallée de Castel 

d”Asso, å 5 milles de Viterbe. La ville est détruite, mais sa né- 

cropole subsiste, creusée dans le roc comme les tombes de Médi- 

net-Abou. La facade est d'ordre dorique, caractére général de 

Varchitecture étrusque, et les portes, plus petites en haut qu'en 

bas, les décorations en relief, les moulures, rappellent les monu- 

ments des rives du Nil*”, 

» Nouvelle édition, p. LXXVI. 5 

2 Cfr, Dennis, The cities and ceméeteries of Etruria, vol. I, p. 239, ou il dit de ces 

mémes tombeaux: ,The general style of these monuments — their simplicity and 

massive grandeur, and strong Egyptian features — testify to their high antiquity. 



44 3. LIBBLEIN. NOT. SUR LES MONUM. ÉGYPT. TROUVÉS EN SARDAIGNE. 

Dans un autre endroit du möme ouvrage? Vauteur s'exprime 

ainsi: ,Les Étrusques creusaient sous terre ou dans le roe de 

leurs collines des chambres funéraires dont quelques-unes, par ex- 

emple dans la vallée de Castel d'Asso, ont un singulier rapport 

avec celles qu'on voit prés de Thöbes en Egypte". 

Comme dans les anciens tombeaux égyptiens, nous retrouvons 

représentées sur les murailles des tombeaux étrusques des images 

de la vie journaliére et domestique du défunt, des scénes variées: 

un repas de féte, une danse, une chasse, une petite scene érotique. 

C'est surtout dans les tombeaux de Tarquinies que l'on trouve ces 

représentations. Mais aussi bien que les sujets de ces décorations, 

leur forme elle méme rappelle IÉgypte. Un profond connaisseur 

qui å étudié avec un soin minutieux un des tombeaux étrusques 

de Tarquinies, éerit: 

You are struck with the archaic, or what is nearly equivalent, 

the Egyptian character of the paintings in this tomb, for the ear- 

lier the Etruscan work of art, the nearer it approaches in general 

to the Egyptian — in this respect resembling the Greek. This 

character is most strongly marked in the physiognomy, in the eyes, 

which are always full though the face be in profile, in the shape 

of the heads, in the cut of the beards, and in the contour of the 

bodies of the dancers”*. 

En outre j'appelle I'attention sur ce fait étonnant dans Phistoire 

de larchitecture, que bien avant tous les peuples qui les en- 

vironnaient, les Étrusques connurent et employérent l'ogive. On 

a été Jusqu' å dire, en répétant avec crédulité successivement les 

mémes paroles, que ,cette importante forme de construction nous 

apparait pour la premidre fois chez les Étrusques, et å då pour 

cette raison étre inventée par ce peuple ingénieux et pénétrant*. 

Cela n'est pas impossible, mais pour celui qui, au lieu de brus- 

ques sauts dans lhistoire, plus ou moins concevables, y voit des 

développements calmes et conformes å la raison préférera sans 

! V. Duruy, Histoire des Romains, p. LXXIV. 

? Dennis, Etruria I, 300. 

Ped SN, 
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doute une autre opinion. On peut en Égypte suivre pas å pas le 

passage du trone d'arbre, placé originairement sur lentrée d'une 

porte, å Iogive artistigue. En feuilletant la collection de planches 

sur 'Égypte de Lepsius, on y trouvera souvent que les ogives con- 

struites de pierres de forme conique étaient connues et employées 

dans Vancienne Égypte, et Mariette, qui connait å fond l'archéolo- 

gje égyptienne, s'exprime ainsi: ,Remarquons enfin qu'il n'est pas 

rare de rencontrer parmi les tombes de cette époque (XIII"* dy- 

nastie, environ 1800 ans avant J.-C.) et méme de la VI"* dynastie 

(environ 2500 ans avant J.-C.) des votites qui non-seulement sont 

disposées selon une coupe ogivale, mais ou les briques qui for- 

ment l'ogive sont taillées en voussoir* *. Si done, d”aprés ces té- 

moignages authentiques, logive se trouvait en Égypte dans les 

temps anciens, si de plus, comme nous l'avons dit plus haut, il 

est fort vraisemblable que les Etrusques, dans le cours de leurs 

expéditions, .sont venus en Égypte, ils ont parfaitement pu lå aussi 

apprendre å connaitre l'ogive et son emploi. 

Les nombreux scarabées trouvés en Étrurie indiquent aussi la 

méme connexion entre elle et P'Égypte. Je me bornerai, å ce pro- 

pos, å citer Dennis qu'on ne saurait accuser de partialité. 

Nothing seems to indicate å closer analogy between Etruria 

and Egypt than the multitude of these curious gems (scarabæus 

or beetle) found in this part of Italy. The use of them was, doubt- 

less, derived from the banks of the Nile; but they do not seem to 

stand in the same archaic relation to Etruscan art as the other 

works which betray an Egyptian analogy. They appear, however, 

to have served the same purpose as in Egypt — to have been 

worn as charms or amulets, generally in rings”. 

Un usage aussi particulier que celui de porter des scarabées 

sculptés en guise d”amulettes, n'est sans doute pas nå du méme 

coup et bien distinetement chez deux peuples absolument distinets, 

et si Vun des deux la emprunté de Tautre, il ne peut étre dou- 

! HHinéraire des Invités aux fétes dinauguration du Canal de Suez, p. 74. 

? Dennis, Etruria, p. LXXII. 
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teux que ce n'ait été les Étrusques qui ont recu cette coutume 

des Égyptiens chez lesquels elle å des racines profondes tant dans 

Iécriture hiéroglyphique que dans la symbolique religieuse. 

Également dans la poterie il y åa des ressemblances. M. V. 

Duruy, parlant des vases étrusques, dit: ,Il est méme quelques- 

uns de ces vases qu'on pourrait prendre pour des canopes égypti- 

ens, ces urnes dont le couvercle est une téte d'homme*". 

J'ai parlé plus haut de la figure du Bes égyptien; les Étrus- 

ques semblent avoir connu et adoré le méme dieu. 

Je reproduis ici d'aprés Iouvrage de M. Duruy la figure de 

ce dieu Beés étrusque, (Figure no. 40) et jinvite le lecteur å la 

Fig. 40. 
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comparer avec celle du Bes égyptien, donnée plus haut (p. 15). 

Quelque chose encore. Nous voyons dans un tombeau étrus- 

que? un oiseau avec une téte humaine, (Figure no. 41) qui rappelle 

! V, Duruy, Histoire des Romains, Introduction, p. LXXK. 

* Voyez la planche: Deux vieillards pleurant un mort (Peinture de Cæré) dans 

V'ouvrage de M. V. Duruy, Histoire des Romains, Introduction, Étrusques. 
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Fig. 42.7 

fortement une figure semblable qui se retrouve å linfini dans les 

monuments funéraires de lancienne Égypte, et est un symbole de 

Påme séparée du corps (ba). Je donne ici une reproduction de la 

figure égyptienne (Figure no 42) comme elle se trouve dans le 

chapitre 89 du Livre des morts, afin que le lecteur se rende bien 

compte de la ressemblance avec la figure étrusque, et je le prie 

en méme temps de remarquer que comme cette derniére se trouve 

dans un tombeau, elle doit, comme l'égyptienne, avoir une signifi- 

cation funéraire. 

Il est, je pense, intéressant de parler ici du monument de 

Harpyies, (le monument de Xanthus) pour faire la comparaison. 

On en trouve le dessin dans I'ouvrage d'Overbeck, Geschichte der 

griechischen Plastik, Leipzig 1869, I, p. 156. Il consiste en un 

mausolée au sommet duquel, sur tous les cötés, se trouve une 

frise avec des figures en relief, qui naturellement out fait le sujet 

des interprétations des historiens de Vart. Dans ces figures on 

retrouve des motifs qui rappellent ”Égypte d'une maniöre saisis- 

sante. Je citerai tout d”abord lordonnance et le groupement des 

personnages sur le cöté principal du monument. Å droite et å 

gauche de la porte du tombeau sont deux figures de femmes assises. 

Selon Pexplication ordinaire, lune des femmes assises doit re- 

présenter la déesse de la vie, Vautre la déæesse de la mort. Je ne 

sals quelles raisons on peut invoquer ici, ou s'il n'y å pas dans 

cette interprétation une fantaisie purement arbitraire; dans tous 

les cas, on na lå aucune inscription sur laquelle on puisse s'ap- 

puyer; mais une chose est certaine, c'est que l'on retrouve toujours 

la méme maniére d'ordonner et de grouper dans les tombeaux et 

stéles funéraires égyptiens. Le défunt, homme ou femme, est as- 
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sis sur un tröne, simple ou double å droite et å gauche de la 

porte du tombeau, souvent tenant une fleur de lotus dans une 

main, et devant lui sont représentés ses parents debout et lui pré- 

sentant diverses offrandes. Les noms des différents personnages 

sont mentionnés en hiéroglyphes dessus ou å cöté de chacun d'eux, 

de sorte que lå linterprétation n'est pas de la pure fantaisie, mais 

se base sur des inseriptions bien précises. On peut retrouver par 

douzaines dans les monuments funéraires d'Égypte des figures grou- 

pées dans un ordre presque identique å celui que présente le mo- 

nument de Harpyies dont nous parlons; il n'est pas question de 

Ihabillement qui naturellement est différent. 

Je suis tenté de voir un autre motif égyptien dans les figures 

quatre fois répétées dont le monument å recu son nom, c'est å 

dire quatre femmes ailées qu'on å cru pouvoir appeler Harpyies, 

quoique leur aspect et leur extérieur rappelle fort peu les Harpyies 

de la poésie grecque. Au contraire, tournons nous les yeux vers 

I'Égypte, nous y trouverons sans doute un point de rapprochement 

tout naturel. C'est une chose frappante en effet que la ressem- 

blance qui existe entre ces femmes ailées et le symbole égyptien 

de V'åme dont nous avons parlé plus haut, surtout dans la forme 

ou il est représenté par exemple dans ,les Monuments Égyptiens 

du Musée de Leide par Leemans* (M. pl. 6,9, 12) dont le dessin 

en regard (Figure no. 43) a été pris. Le chapitre 89 du Livre 
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des morts nous montre comment låme, tenant å la main le sym- 

bole de la vie, plane au dessus du corps inanimé embaumé étendu 

sur un lit de repos, afin que, ainsi que le dit le texte hiéro- 

glyphique, V'åme puisse aller se réunir å son corps. Dans le 

passage cité des ,Monuments de Leide* Iåme est représentée 

assise en croupe sur un taureau sacré, derriére un personnage qui 

est sans doute le corps inanimé. En combinant cela avec une au- 

tre figure égyptienne qui se trouve au Musée de Stockholm, ou 

Ion voit la momie inanimée étendue sur un taureau sacré lancé 

å toute vitesse, on recoit l'impression que le sens de ces allégories 

est que le corps doit étre préservé de la destruction et conservé 

intact jusqu'å ce qu'l soit de nouveau réuni å Påme. Il est done 

å supposer que ce que l'on appelle les figures de Harpyies, repré- 

sentées sur le ,monument de Xanthus* ne sont pas autre chose 

que I'embléme égyptien si souvent mentionné de I'åme séparée de 

son corps et s'enfuyant avec ce corps pour le faire échapper å la 

destruction jusqu'å ce qu'elle soit réunie å lui å laccomplissement 

des temps. De cette maniére se résout la difficulté que signale 

le due de Luynes dans son ,Mémoire sur les Harpyies*” ou il 

dit: ,Un embleme que les archéologues ont considéré comme ce- 

lui de Våme, vient encore, pår son identité avec les harpyies et 

les sirénes, augmenter Pinévitable confusion dont nous venons de 

parler. On en voit un exemple bien connu sur le vase de Céphale 

et Procris, ou parait, au dessus de Ihéroine blessée, un oiseau å 

téte humaine. Au cabinet des médailles, å Paris, existe un autre 

vase dont la peinture représente Hercule assommant le taureau 

de Créte. L'åme du monstre s'exhale, dit M. de Witte, sous la 

forme d'une sirene. 

Je suis d'avis que c'est encore la méme figure égyptienne que 

nous retrouvons sur le mur funéraire de Cære, et comme elle se 

rapproche intimement de lantique forme égyptienne que nous trou- 

vons au chapitre 89 du Livre des morts, elle témoigne d'une im- 

portation directe d'Égypte en Étrurie, et non d'un passage å tra- 

I Annales de TU Institut arehéologique, vol. XVII, p. 10. 
Vid,-Selsk. Forh. 1879. No. 8. 4 
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vers la Lycie, de méme que, de quelque maniére que l'on congoive 

le monument de Xanthus, il faut dire que les figures qu'il repré- 

sente sont bien grécisées. Il semble d'ailleurs que la figure égyp- 

tienne dont nous nous oceupons ne soit pas unique en Étrurie. 

En dehors du tombeau de Cære, on la retrouve aussi sur d”autres 

monuments étrusques, selon le récit du duc de Luynes dans le mé- 

moire, nommé plus haut”*, ou il est dit: ,Un magnifique scarabée 

étrusque de la plus belle époque archaique porte, gravé en creux, 

sur son plat, Ajax chargé du corps d'Achille. L'åme du héros ex- 

pirant s'enfuit personnifiée par un jeune homme nu de petite sta- 

ture. Le dos de ce scarabée est orné d'une gravure en relief 

représentant une femme vétue d'une tunique courte, avec des ailes 

et le corps d'un oiseau, les bras ployés sur la poitrine et la téte 

abaissée*. 

L'archéologie nous donne ainsi de nombreuses preuves de 

points de ressemblance et d'union entre YÉgypte et IÉtrurie. En 

rappelant conjointement avec cette démonstration archéologique, 

ce que les traditions grecques et les inseriptions historiques de 

Pharaon Menephtés nous. racontent des Tyrrhéniens, des Tyrséni- 

ens et des Tursa, on ne saurait nier dans tous les cas qu'il n'y 

ait de sérieuses raisons de supposer que les Étrusques ont dans 

Vantiquité eu des rapports immédiats avec les Égyptiens. 

Et maintenant si, apres les indications résultant des circonstan- 

ces générales historiques, nous retournons aux antiquités égyptien- 

nes trouvées en Sardaigne, nous regardons leur présence sur l'ile 

comme tout naturellement expliquée. Il n'y å pas lå une colonie 

égyptienne, dont aucune histoire ne fait mention; ce ne sont pas 

les 4000 hommes bannis par Tibere qui les ont apportées dans lile; 

ce ne sont pas davantage les traces d'un culte romain-égyptien 

introduit sous la domination romaine. Mais ce sont les guerriers 

Sardes venus en Égypte comme ennemis ou fixés dans ce pays 

depuis longtemps comme troupes mercenaires, qui ont participé å 

la civilisation égyptienne, ont pris le got de ces productions, puis, 

? Annales de (Institut archéol. ibid. p. 11. 
ÄbbnbdDzhnåbidmursana tn br Dane 
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en ont å leur retour dans leur ile emporté avec eux des modéles 

qu'eux mémes ou d'autres plus tard ont imités et copiés. 

En faisant la description des antiquités égyptiennes, nous avons 

fait remarquer quiil faut les diviser en deux groupes, légyptien 

pur, et le faux égyptien, plus ou moins bien copié. Je mex- 

plique: Le pur égyptien å été exécuté en Égypte et apporté en 

Sardaigne par les soldats å leur retour, le faux a été sur ces 

modeéles travaillé en Sardaigne par ceux qui avaient subi I'influence 

égyptienne, avaient appris å les apprécier ou å leur attribuer une 

signification religieuse. 

Mais cela n'explique pas une troisiéme classe d'antiquités, les 

phénico-égyptiennes, d'un caractére général éøyptien, mais revétues 

d'inseriptions phéniciennes. Au premier coup d«'oeil, on pourrait 

étre tenté de supposer que ce sont des oeuvres d'origine égypti- 

enne que les Phéniciens ou les Carthaginois se sont appropriées 

comme leur bien en y gravant des inscriptions en Jeur langue. On 

sait en effet que les Phéniciens ont autrefois dominé en Sardaigne, 

et la domination carthaginoise qui s'y établit postérieurement est 

également un fait historique démontré; il ne'serait done pas im- 

possible qu'ils eussent usurpé les antiquités égyptiennes. Mais la 

chose est loin d'étre aussi simple, aussi facile å expliquer. 

En effet, le nombre des objets égyptiens trouvés en Phénicie 

qui ressemblent å ceux trouvés en Sardaigne est considérable. I 

suffit de feuilleter Mexcellent ouvrage de M. Renan , Mission de 

Phénicie* pour se convaincre que les Phéniciens ont, dans Iantiquité, 

possédé une grande richesse de monuments égyptiens des sortes 

les plus diverses. Des idées religieuses ont aussi été communes 

entre Égyptiens et Phéniciens. De Rougé dit que la déesse Neith 

éøyptienne avait les plus grands rapports avec la Tanit phénici- 

enne”*. M. Brugsch dit que la déesse Astarte, vénérée å Aradus, 

était identique avec la déesse Bast du quartier de Memphis nom- 

mé Anch-ta*; et M. Lenormant pense que le dieu égyptien Bes 

I Renan, Mission de Phénicie, p. 545. 

> Zeitschrift fir ågyptische Sprache, 1863, p. 9. Å 
4 
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est vraisemblablement le möme que le dieu phénicien O%sw0c, 

nommé dans les , Fragments de Sanchomiathon*". De plusieurs cö- 

tés se confirme ainsi le résultat auquel M. Renan est arrivé au 

bout de ses recherches, et qu'il exprime ainsi: ,De plus en plus, 

dans la suite de cet ouvrage, nous verrons la Phénicie devenir, 

sous le rapport religieux, une province de lÉgypte*. 

En outre, si la Phénicie porte des traces non méconnaissables 

de Vinfluence égyptienne, VÉgypte elle méme å gardé celles du 

séjour des Phéniciens. Suivant Hérodote*, les Phéniciens avaient 

déjå sous Protée, done bien avant l'époque de Psammétique I, 

leur quartier dans le voisinage de la partie sacrée de la ville de 

Memphis, ce qui témoigne que les Phéniciens, des les temps pri- 

mitifs, ont eu des points de résidence en Égypte. On eroit trouver 

sous Séti I parmi les noms des peuples du sud de Égypte, celui 

d'une colonie phénicienne*. Å Ibsambul, bien avant dans la Nu- 

bie, on å trouvé une inseription phénicienne remontant å Psammé- 

tique I”. Homöre dans son Odyssée* parle des voyages en Égypte 

des Phéniciens. Il y åa méme des indices qui feraient croire que 

les Phéniciens ont passé par VÉgypte avant d'arriver en Phénicie. 

Il n'est pas invraisemblable qu'ils laient traversée au moins 

en partie, quand ils quitteérent leur premiere patrie. pour aller 

en Phénicie. Hérodote raconte en termes bien clairs et bien 

précis” que les Phéniciens sont venus originairement de la mer 

Erythréenne au pays qu'ils ont depuis habité sur la Méditerranée. 
» Då * * » 

ANG Dans ces parages était située la terre de 060 5 Pun-t avec 

laquelle les Égyptiens étaient en relations de commerce depuis 

! Bollettini del quarto Congresso intern. degli Orientalisti in Firenze, II, p. 5. 

? Renan, Mission de Phénicie, p. 70. 

RETT 192, 

å Lepsius, Denkmåler III, 129; cfr, Ebers, Aegypten und die Bicher Moses,. p. 59. 

* Movers, Die Phönizier, II, %,, 335; Ebers, ibid,, p. 162, et Zeitschrift der mor- 

genl, Gesellschaft, XIX, p. 522. 

6 XIV, 288. 

TT 

Cd 
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les temps les plus reculés. Car ce Pun, qui recut la visite des 

Égyptiens, se trouvait non seulement sur la cöte sud de VArabie”, 

mais était probablement aussi situé sur la cöte orientale de IAfri- 

que, dans le pays des Somaliens>. 

On å depuis longtemps mis en rapport ce nom de Pun avec 

celui de Phoen-ice, Poen-us, Pun-icus, et je suis porté å croire 

qu'on Va fait avec raison. Si l'on identifie le peuple de Pun des 

monuments égyptiens avec les Phéniciens, on arrive å Iaccord le 

plus parfait sur tout ce que nous avons puisé aux différentes sour- 

ces å légard de ce peuple si remarquable. 

Les Égyptiens étaient en relations avec Pun, dés la 11&ve dy- 

nastie?. Le peuple de Pun vint en Égypte et apporta des tri- 

buts å Pharaon, sous le regne de la reine Hasepsu*, sous Toth- 

mes III et plus tard souvent%. Seuls les Phéniciens connais- 

saient la terre d*Ophir, et la littérature himyarite de VArabie du 

sud fait souvent mention de la déesse phénicienne Astaroth”. 

Tout cela, et bien d'autres circonstances que je dois omettre ici 

indique que les Phéniciens, suivant le témoignage d'Hérodote, ha- 

bitaient aux temps primitifs les rivages de la mer érythréenne. J'ai 

rassemblé pour l'éclaireissement de cette question, une quantité 

! Voyez Grébaut, Hymne å Ammon-Ra, p. 60 et 275, ou Madjaou, V Afrique occi- 

dentale, et Pun, VArabie, sont mis en opposition Vun å Vautre dans le sens 

d'est et d'ouest, En outre on trouve å proximité d'Aden, une vallée nommée 

Vady Bunna, oi L'on retrouve peut-étre le nom de Pun. (Journal of the Royal 

Geographical Society for 1871, p. 210 ss.). 

? Voyez Lopinion de M. Maspéro dans Bollettini del quarto Congresso intern. 

degli Orientalisti in Firenze, II, p. 5. 

. ? Lepsius, Denkmåler, II, 150, a. 

* Diimichen, Die Flotte einer ågyptischen Königin, et Chabas, LAntiquité historique, 

p. 153. 

5 Lepsius, Denkmåler III, 31, a. 

6 Brugseh, Recueil, pl. LVII; Lepsius, Denkmåler, III, 210 et 213; enfin Papyrus 

Harris, pl. 77. 

7 Moyers, Die Phoenizier, II, 3, p. 3800; Zeitschrift der deutschen morgenl. Gesell- 

schaft, XVII, p. 791. 
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de matériaux, et lon pourrait en faire tout un volume; mais je 

me bornerai uniquement ici å faire ressortir ce fait, que personne 

dailleurs ne niera sans doute de nos jours, que les Phéniciens, 

des les temps les plus reculés étaient en relations fréquentes et 

directes avec IÉgypte. 

Comme il est reconnu aujourd”'hui que les Phéniciens avaient 

des colonies en Sardaigne, on pourrait par suite penser que ce 

sont eux qui y ont apporté les nombreuses antiquités égyptiennes 

qu'on å trouvées dans l'ile. Mais alors on devrait retrouver des 

monuments du méme genre partout ou les Phéniciens ont eu des 

colonies, et cela en abondance d'autant plus grande que leur do- 

mination åa été plus durable. Å ma connaissance, tel n'est pas le 

cas. Et comment alors pourrait on expliquer la présence d'objets 

égyptiens en Étrurie ou les Phéniciens n'ont jamais eu de colonies? 

Non, l'existence des monuments égyptiens en Sardaigne doit 

s'expliquer comme en Étrurie, surtout si Pon remarque qu'on les 

trouve non pas isolés, un å un, mais en grandes masses; ils sup- 

posent, selon moi, des relations directes entre la Sardaigne et 

IÉgypte. 

Cette opinion est confirmée, je devrais dire nécessitée en quel- 

que sorte, par la circonstance tres digne de remarque relevée par 

M. Chabas”*, qu'on å trouvé en Sardaigne une figure en bronze de 

guerrier Sarde dont les armes et l'équipement ressemblent d'une 

maniere étonnante å ceux d'un guerrier de Sarotana appartenant 

å Marmée égyptienne. 

Cependant tout en maintenant cette maniére de voir, nous ne 

regardons pas comme impossible que les antiquites phénico-égyp- 

tiennes trouvées en Sardaigne y aient été apportées par les Phé- 

niciens, quoiqu'il soit plus probable que ces derniers les ont usur- 

pées en les revétant d'inscriptions phéniciennes. 

En terminant, je citerai les paroles de M. Lenormant au con- 

grés de Florence au sujet des monuments égyptiens en Sardaigne. 

I dit que, ,malgré la difficulté des constations pour les monuments 

I Etudes sur Uantiquité historique, 2* édit. p. 300 ss. 
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 sardes, on peut établir cependant quelques faits certains. Les 

bronzes sardes sont d'un caractére tout différent de ceux de IItalie 

et méme de la Corse, et ne trouvent leurs analogues qu'aux Balé- 

ares. En Asie, ils se rapprochent d'une maniére extraordinaire de 

ceux que M. Schliemann å découverts en Troade. L'åge du bronze 

sarde å été suivi d'une période tout autre, qui correspond aux 

néeropoles phéniciennes et en particulier celle de Tharros, ou I'on 

trouve beaucoup d'objets égyptiens. Contrairement å l'opinion de 

M. Chabas, il faut faire descendre ces monuments beaucoup plus 

bas que linvasion de l'Égypte sous Menephtah. Car å un moment 

donné, ces monuments ont été répandus dans toute la Méditerra- 

née, et les fouilles de Kamiros, å Rhodes, ont fourni une date, 

puisqu'on y a retrouvé un vase avec le cartouche d'Apriés. M. 

Lenormant croit que Vinscription de la coupe de Palestrine doit 

appartenir å la fin du VIII* siécle ou au VII*. 

L'influence phénicienne apportant les objets égyptiens fut sup- 

plantée en Gréce par linfluence lydienne, tandis qu'elle a duré 

plus longtemps en Sardaigne. L'époque de cette mode égyptienne 

se répandant par les Phéniciens correspond å la XXVI* dynastie; 

e'est-a-dire å Pépoque ou 'Egypte ouvrit largement ses portes aux 

étrangers* 

Ainsi s'exprime M. Lenormant dans la discussion orale au con- 

gres, mais il n'est pas impossible que, retourné å ses livres, il 

modifie son opinion. 

Qu'il me soit permis de faire ici quelques remarques: 

1* Il n'est pas prouvé, et il n'est guere possible de prouver 

que les bronzes sardes soient plus anciens que les nécropoles sar- 

des ou les monuments égyptiens ont été trouvés. Ces bronzes 

(Pailleurs ne pourraient que difficilement étre réunis sous la méme 

détermination chronologique. En tout cas, il semble que les douze 

statuettes de bronze conservées dans le musée de Cagliari et qui 

représentent des guerriers sardes, et sont d'une grande importance 

dans la question qui nous occupe, appartiennent å des époques 

? Bollettini del quarto Congresso internazionale degli Orientalisti in Firenze, II, p. 4. 
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bien distinctes. La statuette dont parle M. Chabas !, et qui est si 

précieuse pour nous å cause de la ressemblance frappante qu'elle 

présente entre un guerrier sarde et un soldat de Sarotana de Par- 

mée égyptienne, doit étre sans nul doute regardée comme une des 

plus anciennes en ce genre, une autre au contraire, représentant 

un guerrier tout bardé et cuirassé”, date au contraire d'une épo- 

que bien postérieure. 

2* Il n'est pas prouvé, et il est au plus haut point invraisem- 

blable que les monuments égyptiens trouvés en Sardaigne y soient 

venus en méme temps que le ,vase avec le cartouche d”Apriés* 

apporté å Rhodes. Quelques uns des objets trouvés en Sardaigne 

portent, comme nous avons vu plus haut, les cartouches des Pha- 

raons de la XVIII** dynastie, tandis que pas un ne porte des 

noms qui avec certitude datent de la XXVIt** dynastie. Il faut 

bien remarquer d'ailleurs qu'il n'en est pas du tout de méme des 

objets égyptiens trouvés en Grece, et de ceux trouvés en Sardaigne. 

Les premiers se rencontrent cå et lå, un å un, isolés, et ont pu 

étre apportés séparément par des voyageurs venus en Égypte aprés 

les temps de Psammetichus, c'est-å-dire å ,l'époque ou IÉgypte 

ouvrit largement ses portes aux Grecs*. Les derniers, au con- 

traire, se trouvent réunis en grandes masses au méme endroit, et 

leur présence en Sardaigne doit par suite s'expliquer d'une autre 

maniére. 

3* Il n'est pas prouvé, et il est absolument invraisemblable 

que les nécropoles ou l'on trouve les objets égyptiens soient phé- 

niciennes. Les savants sardes qui ont eux mémes entrepris et con- 

duit les fouilles appellent ces tombes égyptiennes*, et c'est aussi 

ce qu'il y åa de plus naturel. Car si Ion doit donner å ces tom- 

beaux un nom spécial, ce nom doit naturellement dériver des ob- 

jets égyptiens qu'on y åa trouvés, å moins que des documents hi- 

" LAntiquité historique, p. 300, Cfr, plus haut, p. 54. 

? G. Cara, Cenno sopra diverse armi, decorazioni et statuette militari, pl. G. no, 1. 

3 Voyez p. ex. V. Crespi, Catologo etc. p. 114 et 115: tombe egiziane. 
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storiques précis, des inscriptions ou autres circonstances ne vien- 

nent démontrer le contraire; et rien de semblable n'existe ici. 

40 I] n'est pas prouvé, et il est en soi peu probable que les 

monuments égyptiens trouvés en Sardaigne y aient été apportés 

par les Phéniciens å une époque qui correspond å la XXVI*ve dy- 

nastie, c'est-a-dire å ,lépoque ou IÉgypte ouvrit largement ses 

portes aux étrangers*. Kcoutons ce que dit lå dessus M. Mariette 

dont M. Lenormant, å coup sir, ne récuse pas Pautorité en pa- 

reille matieére: ,Quant å la politique générale de la XXVI"* dyna- 

stie, elle est tout entiere dans le soin que prirent les Pharaons 

de cette époque d'ouvrir Paccés de VÉgypte aux peuples étrangers 

et particulierement aux Grecs, d'admettre dans les écoles des jeu- 

nes Grecs auxquels on apprenait I'Égyptien, en un mot, de per- 

mettre å ce grand courant d'idées libérales dont la Gröce se fai- 

sait déja linstigatrice de se répandre jusquwå elle*”, Ce fut 

aux Grecs que Il'Égypte ouvrit ses portes, et non pas aux Phéni- 

ciens avec qui les Grecs étaient en lutte et dont lécrasement 

tient une si grande place dans leur vie et leur développement hi- 

storique. Å l'époque &*Apriés, spécialement indiquée par M. Le- 

normant, c'est-å-dire vers 580 avant J. et postérieurement, les 

Grecs avaient déja repoussé les Phéniciens et coupé toutes commu- 

nications entre la mére-patrie et les colonies phéniciennes sur les 

rivages occidentaux de la Méditerranée. On ne peut donc croire 

qu'une ou plusieurs colonies phéniciennes en Sardaigne aient, å 

cette époque, entretenu des relations aussi fréquentes et aussi ré- 

guliéres soit avec la möre-patrie, soit avec IÉgypte, que pourrait 

le faire supposer le grand nombre de monuments égyptiens trou- 

vés en Sardaigne. Les rapports des Phéniciens avec IÉgypte da- 

tent principalement d'une époque plus reculée. 

A dater du regne des Psammétiques, la navigation passa de 

plus en plus dans les mains des Grecs, ce qui contribua plutöt å 

restreindre qu'å étendre les relations anciennes entre les Phénici- 

I A, Mariette, Apercu de Uhistoire ancienne d'Égypte, p. 51. 
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ens et les Égyptiens, au moins par mer, car par la voie de terre 

elles se continuérent comme auparavant *. 

Mon opinion est done, et je dois la maintenir jusqu'å ce que 

des faits certains viennent prouver le contraire, que les monu- 

ments égyptiens trouvés en Sardaigne y ont été apportés par 

des soldats sardes ayant séjourné en Égypte. Cette opinion con- 

cilie parfaitement ensemble Ihistoire, la géographie et l'archéolo- 

gie, et est conforme å linterprétation donnée å Vinscription histo- 

rique de Menephteés par les éøyptologues francais si estimés, M- 

Chabas et le vicomte de Rougé. 

! Renan, Mission de Phénicie, p. 26 ss. et p. 100. 
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Vøluspaa og de Sibyllinske Orakler. 
Af 

Dr. theol. A. Chr. Bang. 

Det er en bekjendt Sag, at intet af de mange episke Digte, 

der foreligge samlede i den saakaldte ældre Edda, ere optegnede 

i den Tid, da Asatroen endnu beherskede Gemytterne, men først 

efter Kristendommens Indførelse. Man har hidtil i Almindelighed 

gaaet ud fra, at denne Omstændighed intet har havt at betyde, 

man har anseet det for en given Sag, at kristne Mænd skulde have 

været rene Medier, gjennem hvilke den hedenske Tradition kunde 

forplantes rent og uforfalsket. Saa har man da ogsaa uden videre 

opkonstrueret den nordiske Asa-Religion paa Grundlag af Digtene 

i den æidre Edda. Vistnok har der hævet sig Røster, der have 

.søgt at gjøre gjældende, at der i Edda forefandtes kristelige Ideer; 

men hidtil ere disse Mænds Anskuelser dog lidet trængte igjennem; 

i Literaturen hævder den gamle Synsmaade fremdeles sin Plads. 

Under mine Studier: af de saakaldte Sibyllinske Orakler i for- 

skjellige kirkehistoriske Øiemed er jeg kommen til den Overbe- 

visning, at det antageligvis ældste Digt i den ældre Edda, det 

saakaldte ,Vøluspaa*, er en nordisk Efterligning af den Sibyllinske 

Orakeldigtning, at det er her, man for en væsentlig Del har at 

søge Kilderne til det berømte oldnorske Digt, saavel hvad Kom- 

position som tildels hvad Stof angaar, altsaa Vøluspaa er et 

nordisk kristeligt Sibyllinsk Orakel. 

Førend jeg gaar over til at søge at bevise denne min Op- 

fatning, vil jeg i Korthed skitsere den Sibyllinske Omo, 
Vid,-Selsk. Forh, 1879. No. 9. 
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saaledes som den foreligger i Literaturen. De ældste Produkter 

af dette Slags, der ere komne os i Hænde, skrive sig fra Alexan- 

drinske Jøder fra det andet førkristelige Aarhundrede. De ere 

fremstaaede som Forsøg paa at bringe jødisk-theokratiske Ideer i 

Omløb inden den hedenske Verden, iførte antik Dragt, i Form af Ora- 

kelsprog af Sibyllen, den gudbeaandede Profetinde, der aaben- 

barede Gudernes Raadslutninger betræffende Byers og Landes 

Skjæbner. Den jødiske Sibyllinedigtnings Karakteristik er netop 

Blandingen af hellenske ogjødiske Elementer. Hvor fint 

denne Blanding er udført, og med hvilken Virtuositet Jøderne be- 

vægede sig i de tildels stærkt arkaiserende hellenske Former, sees 

bedst deraf, at den gamle Verden virkelig lod sig mystificere ved 

disse Produkter. Virgil reproducerer et Stykke af den jødiske 

Sibylle') i sin fjerde Ekloge. Hos Tacitus*) og Sveton*) træf- 

fer man ligeledes Gjenklang af jødisk-sibyllinske Ideer. Efter 

Kristendommens Fremtræden i den romerske Verden blev dette 

Slags Digtning fortsat af Kristne med det Maal for Øie at divul- 

gere kristelige Ideer blandt de dannede Hedninger. Man beholdt 

selvfølgelig den gamle Form, som man nu fyldte med kristelige 

Tanker. Den kristne Sibyllinedigtning, der tager sin Begyndelse 

ved Enden af lste Aarhundrede og fortsatte sig ind i det 5te, 

har da som Hovedkjendemærke Blandingen af hellenske og 

kristelige Elementer. Kirkefædrene, der uden Kritik antoge , 

disse Orakler for oprindelige Udsagn af Sibyllen, tillagde dem som 

bekjendt et stort apologetisk Værd; det var jo en Røst fra den 

- graa Oldtid, en Røst ud fra selve Hedenskabet om Kristendom- 

mens Herlighed, Hedenskabet selv havde jo her anet sin egen Op- 

løsning og profeteret om en ny Tingenes Orden. 

Hvad nu det kristelige Sibylline-Stof angaar, da er dette 

taget dels af den græske Mythologi, den græske Sagnhistorie og 

den gamle Historie overhovedet, dels af det gamle Testamente og 

!') Orac. Sibyll, III, 710 flg, 

?) Hist. V. 13. 

3) Vespas, C. 4. 
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det nye Testamente, især Profeterne og Johannes's Aabenbaring samt 

de eschatologiske Udsagn hos Evangelisterne. Heraf er nu ogsaa 

Oraklernes Komposition afhængig. Alle Sibyllinske Orakler af 

Betydenhed falde i to Hoveddele, af hvilke den ene afhandler 

Fortiden og den anden Fremtiden. Fortidens Tildragelser 

skildres nu dels efter Bibelens Fremstilling af de fire Verdensriger, 

dels efter den antike Mythologi, Fremtidens Begivenheder om- 

handles saa godt som udelukkende fra et bibelsk Synspunkt. Men 

naar en Sibyllinedigter vil lægge sine Tanker om Fremtiden i Si- 

byllens Mund, da pleier han at gjøre dette ved først at lade Sibyl- 

len fremkomme med det historiske Apparat, der angaar Fortiden: 

først ved Enden af Oraklet anbringes da Spaadommen. Hvad der 

saaledes i Virkeligheden er Kvintessentsen i et Sibyllinsk Orakel, 

kan da meget ofte indtage en ganske beskeden Plads ved Orak- 

lets Slutning. | 

I Almindelighed søge de kristne Orakel-Skribenter at fast- 

holde den traditionelle Sibylline-Stil. Sibyllen er jo en Hedning 

eller ialfald et Væsen, der staar udenfor saavel Kristendommen som 

Jødedommen. Jo mere man lader hende udtale sig om kristelige 

Ting paa en positiv kristelig Maade, desto mere lader man hende 

selvfølgelig falde ud af sin Rolle. Det gjælder derfor at lade 

hendes Udsagn faa en vis almindelig Karakter, en vis Tvetydighed 

og Dunkelhed, der passer for Stilen. Denne Dunkelhed, der hører 

med til Oraklernes Særpræg, er nu ogsaa begrundet i den psycho- 

logiske Tilstand, under hvilken Sibyllen tænkes at fremføre sine 

Spaadomme. Hun tænkes nemlig altid saa omtrentlig i Exstase, 

hun gribes mod sin Villie af en Magt, der driver hende til at spaa, 

hun ynker og vaander sig, idet denne Magt griber hende, hun er 

fra sig selv, medens hun fremfører sine Ord, der da selvfølgelig, 

hvis man ikke altfor grovt vilde synde mod de vedtagne Forud- 

sætninger, maa faa et dunkelt, uforstaaeligt Præg. Men en Gang 

imellem vaagner hun ligesom til Selvbevidsthed igjen, og da kan 

hun, ganske uformidlet og umotiveret, fremkomme med en og 

anden Notits vedkommende sin egen Person, for saa atter i exstatisk 

Tilstand at fortsætte sin Tale. Det er vel overflødigt ae 
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at det ikke altid lykkes Orakelforfatterne at holde Sibyllen i sin 

Rolle, at der altsaa ofte sker Forsyndelser mod den Sibyllin- 

ske Stil. 

Efter dette skal jeg gaa over til at skitsere Kompositionen i 

nogle af de mest fremtrædende kristelige Sibyllinske Oraklér, som 

jeg antager har været Forbillederne for Vøluspaa. 

A. Det ældste Orakel fra Tiden omkring 79 efter Kristus, 

forfattet umiddelbart efter Vesuvs Udbrud (Orac. Sib. 4de Bog). 

Falder i to Hoveddele, Skildring af Fortid og Fremtid. 

Efter en Indledning, hvori Sibyllen æsker Lyd og fremkommer 

med flere Formaninger, skildrer hun Fortidens Historie, der frem- 

drager sig i 10 Slægter fra Assyrien af og ender med Alexan- 

ders Monarchi i den 10de Slægt. Fremtiden, den llte Slægt, det 

romerske Imperium, gaar sin Undergang imøde, idet den antikri- 

stelige Nero samler sine Myriader bag Eufrat og stormer frem. 

Dommen bryder løs, indledet ved Jordskjælv, Udbrud af Vulkanerne, 

fuldbyrdet af den store Verdensbrand, af hvis Aske de Døde opstaa; 

Dommeren kommer og Dommen begynder o. s. v. 

B. Oraklet fra Hadrians første Regjeringsaar (5te Bog). 

Falder i to Hoveddele, Skildring af Fortid og Fremtid. 

Efter en kort Indledning omhandler Sibyllen det ægyptiske og 

persiske Riges Undergang og det romerske Riges Fremblomstren 

under Rækken af Herskerne fra Julius Cæsar til Hadrian, under 

hvem Enden formenes at skulle komme. Med Blikket paa Frem- 

tiden udbryder hun i Klager over de triste Skjæbner, der forestaa; 

derpaa dvæler hun ved Ægyptens store Trængsler, Neros antikri- 

stelige Væsen, Elendigheden, der skal komme over flere asiatiske 

Stæder, det messianske Riges Herlighed, Verdensbranden og de 

Ugudeliges Afstraffelse. 

C. Oraklet fra Midten af 3die Aarhundrede (7de Bog, stærkt 

interpoleret). 

To Dele, af hvilke den, der omhandlede Fortiden, er tabt. 

Skildringen af Fremtiden indledes med en Række af Trudsler over 

flere Byer, Øer og Lande, hvorpaa den sidste Katastrofe omhandles. 

D. Oraklet fra Enden af 4de Aarhundrede (8de Bog). 

TEG ea 
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To Hoveddele, Omtale af Fortid og Fremtid. 

En kort Indledning. Fremstiller saa Rækken af Verdensri- 

gerne fra det babyloniske til det romerske. I Fremtiden skal 

dette gaa tilgrunde, Kristi Rige blomstre, idet Dommen sker og 

den tilkommende Herlighedstilstand tager sin Begyndelse. 

E. Oraklet fra Midten af 5te Aarhundrede (lste og 2den Bog). 

Ligeledes to Dele. Gjennemgaaelse af Fortiden, Spaadom om 

Fremtiden. 

Efter en forudskikket Indledning skildrer Sibyllen Verdens 

Skabelse efter Genesis og Samtidens kosmografiske Begreber: 

Jorden, der omgiver Tartarus, er selv omgivet af Vand. Fortiden 

deles i to Dele, Tiden før og Tiden efter Noah. Fra Skabelsen til 

Noah er 5 Slægter, hvilke omtales dels efter lste Mosebog, dels 

efter Hesiod, den ene Slægt værre end den anden, alle sendte til 

,Erebos*, sunkne ned i ,Orkus's* Boliger. Til den 5te Slægt 

høre Giganterne, af hvilke den eneste gudfrygtige er Noah. 

Ovér disse Giganter kom da Syndfloden, der skildres efter 

Genesis, opblandet med Reminiscentser af Devkalions OQversvøm- 

melse; her tales ogsaa om Nereus og om Neptun, der fra sine 

Grotter overvælder og nedriver Jordens Byer med deres Mænd. 

Hvad nu Tiden efter Noah angaar, da indtræder først Kronos'*s 

Herredømme under de tre høihjertede Konger — Jupiter, Neptun 

og Pluto —, i hvilken Tid Jorden af sig selv bærer Frugt og en 

lykkelig Tilstand hersker. Denne lste efternoahitiske Slægt (6te 

efter Skabelsen) er da en lykkelig Slægt, lykkelig endog efterat 

,Orkus* havde annammet dem. Men den anden Slægt efter Noah 

(den 7de efter Skabelsen) er de himmelstormende Titaner, over 

hvilke ,Sabaoth* udgyder Oceanus's Malstrøm. Men Oceanus bliver 

atter holdt inden sine Skranker, og nu kommer den messianske 

Tid (altsaa den 8de Slægt efter Skabelsen); Kristi Historie fortælles 

nu efter Evangelierne med mystiske Tillæg, ligesaa beskrives Jerusa- 

lems Ødelæggelse, Roms Vælde, Oprør blandt Folkene o. s. v.; dette 

maa tænkes at være i den 9de Generations Tid, saa at altsaa Tiden 

fra Skabelsen indtil Perioden, der indleder Dommen, udgjør 9 

Generationer. 
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Den fremtidige Dom, hvis Skildring udgjør Sibyllepns anden 

Hoveddel, indledes ved Jordskjælv, Torden, Lyn, Uaar, Drab — den 

10de Generations Periode. Alle med Undtagelse af de Fromme 

skulle ganske og aldeles forgaa under disse Plager, og saa begynder 

efter forskjellige Tegn den sidste Katastrofe: Verdens Undergang 

ved en Ildstrøm, der kommer ned fra oven og fortærer alt: Him- 

mel, Jord, Hades. Saa almindelig Opstandelse, blandt de opstandne 

forefindes ogsaa Titanerne og Giganterne. Herpaa Dommen: de 

Onde dømmes til Ild-Hulen, medens de Fromme faa et saligt Liv i 

Elysium. Sibyllen selv venter for sin Person kun Undergang og 

Fordærvelse i hin Katastrofe, hvorfor hun bønfalder ,det mægtige 

Riges Konge* om Forbarmelse. 

Det vil saaledes være indlysende, at alle disse Orakler have 

dette tilfælles, at Omtalen af Fortiden kun staar der som Lunxus, 

der hører med til Stilen; de have alle Spaadomme at fremføre, 

men disse Spaadomme angaa alle som en udelukkende de sidste 

Ting, den sidste Katastrofe, Dommen og Herlighedstilstanden bag 

denne. 

Gaa vi nu efter dette over til Vøluspaa og tage dette Digts 

Komposition i Øiesyn, saa viser det sig strax, at det falder i to 

Hoveddele, idet Volven først skildrer Verdens Skabelse, Menneske- 

nes Oprindelse, Kampen mellem Aser og Vaner o. s. V., og derpaa 

omhandles sidste Katastrofe, indledet ved et moralsk Frafald blandt 

Menneskene, Verdensbranden, den nye Jord med den kommende 

Herlighedstilstand under den Høies Herredømme, og de Ondes 

endelige Afstraffelse. Qgsaa her er Omtalen af Fortiden kun en 

Bisag, kun tilføiet som Indledning; det er for at vise sig kapabel 

til at spaa om de sidste Ting, at Volven fremkommer med sin Visdom 

betræffende Fortidens Begivenheder. Spaadommeni Vøluspaa 

dreier sig udelukkende om de sidste Ting og intet andet. Det 

vil saaledes vise sig, at der er en umiskjendelig Lighed mellem 

de Sibyllinske Orakler og Vøluspaa, hvad Kompositionen an- 

gaar. Saavel Volven som Sibyllen spaar om den sidste Tids Til- 

dragelser efter først at have givet et Maleri af Fortiden fra Ska- 

belsen af. Mellem Volven og Sibyllen støder maa paa flere Lig- 
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heder. Volven besidder stor Visdom (Vøluspaa 22), hun ved Alt, 

selv hvor Odin skjulte sit Øie (V. 28), hun kjender ,Folkenes 

Frasagn* (V. 1). Sibyllen kjender og forkynder Alt fra Skab- 

ningens Begyndelse til Enden (Or. S. I, 1—3. VIII, 1—2), hun pro- 

feterer saavel om det tilkommende, som det, der har været (Or. S. 

III, 31), hun kjender den hele Sandhed (Or. S. IV, 3). Alle kalde 

hende den sande Spaakvinde (Or.S. IX, 316). Efter sit eget Ud- 

sagn har Volven ikke sin Visdom af sig selv, Hærfader har skjæn- 

ket hende ,sindrige Skatkvad og Spaa-Vaande*:; efter at have mod- 

taget disse faar hun det profetiske Syn og skuer ,vidt og vide om 

de Verdener alle* (V. 29)". Paa samme Maade forholder det sig 

med Sibyllen; det er Gud, der forkynder hende alle Ting (Or. 

S. X, 294—95), det er i Kraft af ,den store Guds Orakel*, der 

falder i hendes Hjerte, at hun profeterer (Or. S. III, 397.490f. X, 

295); hun er ,Guds store Profetinde* (0. S. III, 817. Volven 

fremfører sin Spaadom, fordi Valfader vil det (V. I), det er paa 

hans Befaling, hun aabenbarer, hvad hun ved. Ligesaa er det 

med Sibyllen; hun har ofte liden Lyst at spaa, udmattet som hun 

er af sine Spaadomme; men hun maa deran; hun accentuerer der- 

for Gang paa Gang, at hun spaar paa Guds Befaling (Or. S. I, 

5. II, 5. III, 7 0. f. St.). Karakteren af Volvens og Sibyllens Spaa- 

dom er ogsaa fuldkommen den samme. Det er om fremtidig Ulykke, 

om forestaaende Katastrofer, om de sidste Ting, begge spaa. Kal- 

der Sibyllen sig en Ulykkesprofetinde (Or. S. IX, 316), der spaar 

om Guds Vrede (Or. S. II, 810), saa kan Volven med lige stor 

Ret kalde sig det samme. 

I denne Sammenhæng maa jeg tillige holde frem en karakte- 

ristisk Lighed mellem den græske og nordiske Spaakvinde. Man 

støder i de Sibyllinske Orakler undertiden paa Oplysninger, Sibyl- 

Jen giver om sig selv, om sin Personlighed, Ætt o. s. v. Disse Op- 

lysninger findes: 

1) I Begyndelsen af Oraklerne, hvor der forefindes Oplys- 

1) Som det sees, er min Tydning af Sammenhængen mellem V. 28—29 og V. 1 for- 

skjellig baade fra S. Bugge (Edda 35) og Bergman (Poemes Islandais, Pag. 168). 
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ninger om Sibyllens store Visdom (Or. S.-1, PV AG VII, 

1—3. IX, 1—5). 

2) Inde i selve Oraklerne, hvor der i Forbigaaende og til- 

dels umotiveret gives en eller anden Oplysning betræffende Sibyllen, 

hendes Navn o. s. v. (Or. S. V, 52. I, 287 fg.). 

3) I Slutningen, hvor Sibyllen udbryder i Veklager over sin 

Skjæbne (Or. S. II, 340 fg. VII, 151 fg.). 

Paa samme Maade vil man i Vøluspaa støde paa Oplysninger 

om, hvad der vedrører Volven, paa tre Steder: 

1) I Begyndelsen, efter at Volven har æsket Lyd og poin- 

teret, at hun spaar i Kraft af Valfaders Befaling; her tales der 

foruden om hendes Ætt tillige om hendes Visdom. 

2) Inde i selve Digtet, hvor der paa to Steder (V. 22 og 98— 

29) aldeles umotiveret og uden det ringeste Sammenhæng med det 

Foregaaende og Efterfølgende forefindes Udtalelser om Forholde, 

der angaa Volven personlig. Skarpsindig, men uden Støtte af 

Haandskrifterne har som bekjendt Prof. Dr. S. Bugge foreslaaet at 

sætte disse Vers i Spidsen for Digtet som en episk Indledning. 

3) I Slutningen af Digtet, hvor Sibyllen udstøder et Klageraab 

(V. 66). 

Gaar man nu nærmere ind paa disse personlige Oplysninger, 

da staar man atter foran paafaldende Ligheder mellem Sibyllen 

og Volven. 

I det Sibyllinske Orakel, som jeg tidligere har betegnet som 

Orakel B, kalder Sibyllen sig en Søster af den ægyptiske Gud- 

inde Isis (Or. S. V, 52); hun staar altsaa udenfor baade den jø- 

diske og kristelige Religion, hun er en Hedning. Hermed kunde 

man sammenligne Vøluspaa V. 22, hvor Volven kaldes ,Heid*, et 

Ord, der vel skal tyde hen paa, at hun er en Hedning. Dog herpaa 

vil jeg ikke lægge nogen Vægt; af større Vigtighed er det imidlertid, 

at Sibyllen i Oraklet E betegnes som Noahs Svigerdatter (Or. S. 

I, 289—90); da Noah i denne Spaadom medregnes til Gigan- 

ternes Slægt, tilhører følgelig Sibyllen ogsaa denne, hun er en 

af Giganterne. Dette minder paa en i Sandbed slaaende Maade 

om, hvorledes Volven (V. 2) omtaler sig selv som født og fostret 
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af Jotnerne, Giganternes nordiske Modbillede. Og Sibyllen er vel 

giftet ind i den retfærdige Noahs Ætt, men hun er selv ond og ugu- 

delig; hun har bedrevet Hor, været ubarmhjertig og gjort det Onde 

med frit Forsæt (Or. S. II, 340), ligesom hun ogsaa har begaaet 

Mened (Or. S. VII, 154). Ligesaa er Volven aabenbarlig tænkt som 

et ondt Væsen; hun driver paa Seid, hun øver Trolddom, hun er 

en Lyst for de onde Kvinder (V. 22). Derfor venter dem begge 

samme Skjæbne, Undergang i den sidste Katastrofe. Sibyllen E 

udbryder i Ak og Ve over, hvorledes det vil gaa hende i 

den yderste Dom (Or. S. II, 340); Sibyllen C forudsiger om sig 

selv, at efter at Verden er opbrændt og en ny Verden er frem- 

staaet, vil Ilden fortære hende (Or. S. VIL, 157). Og Volven ender 

jo sin Spaadom om Verdens Undergang og Gjenfødelse ved at sige: 

,Nu mon hun synke* (V. 66); hun vil altsaa, idet Dragen kommer 

flyvende med Ligene og farer ned i Dybet, selv synke ned i Af- 

grunden og gaa tilgrunde. 

Som Volvens og Sibyllens Personlighed saaledes har disse 

mærkelige Berøringspunkter, saa er det ogsaa for samme Publikum, 

begge fremføre sin Spaadom. 

Volven begynder sin Spaadom saaledes '): 

Hører mig alle hellige Ætter 

Høie og lave Heimdals Sønner* (V. 1); 

det er altsaa uimodsigelig for den hele Verden, hun spaar (cfr. 

ogsaa Omkvædet: ,vide I mer eller hvad?*). Sibyllen A (Or. Sib. 

IV, 1—3) begynder med at æske Lyd hos Asiens og Europas Folk 

for, hvad hun vil profetere med lydelig Stemme. 

Jeg har tidligere gjort opmærksom paa, at de Sibyllinske 

Orakler lægge an paa Dunkelhed i Harmoni med Sibyllens exsta- 

tiske Tilstand. Hvad Vøluspaa angaar, da er det en bekjendt Sag, 

at man her støder paa megen dunkel Tale; vistnok maa dette for 

en Del antages at have sin Grund deri, at dette Digt er kommen 

til os i en mangelfuld Skikkelse, at maaske meget er borte, at 

Texten under den mundtlige Tradition er bleven forandret 0. S. V. 

1) Å, Gjessings Oversættelse overalt benyttet. 
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Men hvormeget man end tager Hensyn til denne Omstændighed, 

saa bliver der nok af Dunkelhed tilbage, og det synes klart, at 

Digtets Forfatter med velberaad Hu har lagt an paa at indhylle 

Volvens Udsagn i et gaadefuldt Mørke, at der skulde blive Sam- 

klang mellem Volvens Ord og hendes Tilstand af profetisk Fremsyn. 

Efter denne Sammenstillen af Volven og Sibyllen i formel Hen- 

seende skal jeg forsøge at godtgjøre, hvorledes Vøluspaa i stoflig 

Henseende peger tilbage paa de Sibyllinske Orakler som baade 

Forbillede og Kilde. 

Første Del af Vøluspaa, der omhandler Fortidens Tildragelser, 

maa have Sibyllerne til Forudsætning, forsaavidt som der her fore- 

findes en Blanding af hedenske og bibelske Elementer. Istedetfor at 

Sibyllen indvæver Reminiscentser af den antike Mythologi, har Volven 

gjort Greb i den germanske. Uagtet vistnok den første Del af 

Vøluspaa er det mest originale Parti af Digtet, synes det paa den 

anden Side at fremgaa temmelig klart, at Sibyllerne have havt saa- 

vidt Indflydelse, at de germanske mythologiske Elementer ikke ere 

blevne bevarede i sin Renhed, men have faaet Tilsætning af antike 

Bestanddele, eller i alfald ere blevne paavirkede og modificerede af 

disse. Efter min Overbevisning forefindes der saaledes 1 første Del 

af Vøluspaa følgende Bestanddele: 

1. rent germanske mythologiske Elementer. 

2. modificerede antik-germanske. 

3. rent bibelske. 

4. modificerede bibelske mythologiske. 

Og jeg tror, at denne Blanding er opstaaet med de Sibyl- 

linske Orakler som Forbilleder, hvad jeg nu vil søge at eftervise. 

Volven begynder med at skildre Verdens Skabelse, paa samme 

Maade som flere Sibyller (Or. S. I, 2—21 o. s. v.). Her omtales 

da først det vide Gab, ,Gap ginunga* (V. 3), der svarer til den 

antike Mythologis Chaos og vel maaske i Begrebet er paavirket 

af dette. Under Ordningen af Chaos, idet Burs Sønner ,sætte* 

Jorden og skabe Midgard, falder Sollyset fra Syden, og saa spirer 

Græsset frem (V. 4). Dette peger tydelig hen dels paa Mose Be- 
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retning om Iste og 3die Skabelsesdag, dels paa, hvad Sibyllen E 

siger betræffende Verdens Skabelse: 

EE denn er baute die Erde 

Ueber dem Tartarus auf, auch verlieh das liebliche Licht er 

Schmiickte die Erde auch aus mit Pflanzen (Or. S. I, 9 fg.'). 

Sol, Maane og Stjerner vide endnu ikke deres Maal og Sted, 

men saa holde Guderne Raad, ordne Himmellegemernes Gang: 

Nat og Ne 

Navn de gave, 

Morgen de nævnte 

og Middagstid 

Undorn og Aften 

for aarvis at regne (V. 6). 

Hermed sammenligne man, hvad Moses siger: 

,0g Gud sagde: der vorde Lys paa Himmelens udstrakte Be- 

fæstning, at gjøre Skilsmisse imellem Dagen og Natten, og de 

skulle være til Tegn og til bestemte Tider og til Dage og Aar. Og 

Gud satte dem i Himmelens udstrakte Befæstning til at lyse over 

Jorden og til at regjere om Dagen og om Natten* o. s. v. (Gen. 

1, 14 fø). 

Ifølge Genesis (4, 21 fø.) er det Kains Ffterkommere, der gjøre 

de første Opfindelser paa Industriens og Kunstens Omraade; Jubal 

,var Fader til alle dem, som legede paa Harpe og Orgel*. Thubal- 

kain ,gjorde kunstigen allehaande skarpt Kobber- og Jerntøi*. 

Vøluspaa tillægger Aserne saadanne Opfindelser: de 

-Esser gjorde, Guld smeded, 

Tenger virked og Værktøi danned; 

Tavl de leged i Tunet glade* (V. 7—38). 

Efter Vøluspaa er der nu en fuldkommen Uskyldighedstilstand, 

Ondt findes ikke: Guderne lege Tavl med Guldbrikker, men savne 

ingen (V. 8); men saa kommer tre Thursemøer fra Jotunheimen 

(ibid.), og nu er det aabenbarlig Vøluspaas Mening, at der sker en 

1) Friedliebs Oversættelse. 
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Forstyrrelse, at der indtræder en Katastrofe, der dog ikke nærmere 

omtales. Men saa skabes Dværgene (V. 9—16), og derpaa Men- 

neskene, hvis Skabelse er adskillig utydeligt fremstillet; dog kan 

det tydeligt sees, at der her foreligger en Blanding af den urgermanske 

Opfatning af, hvorledes Stammernes Stamfædre ere voxede ud af 

Træer (Grimm Myth. I, 474, 3die Udg.), af Hesiods Ask og Bibelens 

Beretning om Menneskenes Skabelse (V.17,fg.). I Askog Em- 

bla ersaavel den gamle Træ-Symbolik som Hesiods Træ og Bibelens 

Adam og Eva smeltede sammen. Anordningen i Vøluspaa af Skabel- 

sen: først Jotner, saa Guder, saa en Katastrofe, og derpaa Dværge 

og Mennesker, er nu hverken opfunden af Vøluspaas Forfatter, 

eller af de norrøne Folk, men den hviler — hvad allerede Grimm (I, 

476) har gjort opmærksom paa — paa en baade i det gl. Testamente, 

hos Kirkefædrene og hos Middelalderens Forfattere gjængs Opfat- 

ning af Skabelsesværkets Ordning, idet man nemlig gaar ud fra 

Skabelsen af Engleverdenen og Faldet inden samme, og derpaa 

først omhandler de øvrige Skabningers og tilslut Menneskenes Til- 

blivelse; i denne Ordning gaar ogsaa Angelsaxeren Cædmon frem 

(Grimm I, 475). Vi staa altsaa ogsaa her foran en Blanding 

paa Sibyllinsk Vis af bibelske og mythologiske Elementer. 

Efter Skabelsen omhandler Vøluspaa Ygg-Drasil. Jeg skal 

ikke gaa nærmere ind paa dette Emne, uden forsaavidt som jeg 

gjør opmærksom paa, at man her vistnok staar foran den stærkeste 

Modifikation, bibelsk-kirkelige Anskuelser have øvet paå urgerman- 

ske Myther. Hvorledes det forholder sig med den gamle hedenske 

Træ-Symbolik, der har været Tilknytningspunktet for Digterens 

Beskrivelse, faar staa derhen. Men ved Siden heraf træder os 

imøde den inden Kirken saa tidlig forekommende Sammenstillen af 

Korset og Livsens Træ; Korset staar paa Adams Grav, Paradisets 

Floder have sit Udspring under dets Fod o. s. v. Senere heder 

det endog, at dets Rødder strække sig lige ned i Helvede, dets 

Top op til Guds Throne, dets Grene brede sig ud over hele Ver- 

den, og Fuglene synge sin Sang derunder. Flere af disse Tanker 

møder man hos Sibyllen. I Oraklet D heder det om Korset (Træet), 

at det oplyser de Kaldte med Vand af 12 Kilder (Or. S. VIII, 242), 
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medens det paa et andet Sted heder, at Korset vil skue det bim- 

melske Hus* (Or. S. VI, 27). Jeg behøver ikke at spilde Tiden 

med at eftervise, hvorledes en Flerhed af disse Træk lader sig 

læse ud af Ygg-Drasils Mythen. 

Der tales i Vøluspaa om en Kamp mellem Aserne og Jotnerne. 

Denne Kamp har sin Rod deri, at Aserne blande sig med Jotne- 

kvinder og omvendt (V. 8), hvoraf Luften bliver blandet med Løgne 

; (V. 25), Ondskab opstaar og Strid begynder. Dette er aabenbart 

- en Gjenoptagen af den gamle jødiske Anskuelse, der har havt sine 

Tilhængere inden Kirken fra andet Aarhundrede af, at nemlig Engle 

skulde have blandet sig med jordiske Kvinder, og at heraf de him- 

melstormende Giganter skulde være fremstaaede. Hvad nu Striden 

mellem Aser og Jotner angaar (V. 25 fg.), da minder den saavel 

om den jødiske Sibylles Kamp mellem Kroniderne og Titanerne 

(Or. S. III, 121 fg.), som om Sibyllen E's Skildring af de overmodige 

Titaner, der i deres Frækhed ,kjæmpe vældelig imod den straa- 

lende Himmel* (Or. S. I, 309 fg.). Efter min Formening gaar saa- 

ledes denne yndede Sibyllinske Katastrofe igjen i Vøluspaa. 

Førend jeg forlader Vøluspaas Skildring af Fortidens Begi- 

venheder, bør jeg endnu omtale, hvorledes Volven siger sig at 

mindes ,,9 Verdener* (heima, V, 2). Udtrykket er dunkelt; da Volven 

ved Udtrykket aabenbarlig vil præcisere sin høie Ælde (cfr. Versets 

Degyndelse), ligger det nær at fortolke samme saaledes, at disse 

9 Verdener have fulgt efter hverandre, fra den Iste til den 9de; den 

10de Verden maatte da være den, der fremstaar ved Perioden, der ind- 

leder Ragnarøkk. Forsaavidt som denne Fortolkning skulde holde 

Stik, da havde man her en paatagelig Reminiscents af Sibyllens Gene- 

rationer, af hvilke 9 omfatte Tiden fra Skabelsen til Perioden, der 

indleder Dommen. Forsaavidt som man vilde fastholde ,, Verden* i sin 

mere bogstavlige Betydning som Hjem for Skabninger, staar man atter 

foran kristelige Tanker; der tales jo om 9 Himle, om 9 Englekor, 

om 9 Klasser Engle, om 9 Helvedesstraffe o. s. v. (Grimm II, 664). 

I denne Forbindelse skal jeg endnu bemærke, at naar Odin 

i Vøluspaa (V. 29) kaldes ,Hærfader*, da tror jeg, at der ogsaa i 

dette Udtryk skjuler sig Erindringer fra Sibyllerne, hvor Navnet 
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,Sabaoth* forekommer flere Gange; Ordet er som bekjendt en For- 

kortning og Fordreining af Jehovah Zebaoth; oversætter man Ordet, 

faar man ud det oldnorske ,Herfødr*. 

I første Del af Vøluspaa er — som jeg tror — Sibyllerne For- 

billedet for Sammenblandingen af de forskjelligartede Flementer og 

for Stoffets Anordning, medens Stoffet selv er hentet fra flere 

Kanter og kun delvis fra Sibyllerne. I Digtets anden Del, der 

indeholder den egentlige Spaadom, tror jeg at kunne paavise, at 

selve Stoffet for en stor Del er direkte øst af Sibyllerne som Kilde, 

og at altsaa Vøluspaa maa have samme Maal, samme Tendents som 

Oraklerne. 

Volvens Spaadom om de sidste Ting indeholder følgende 

Momenter: 

Sædeligt Forfald blandt Menneskene. 

Strid og Kamp paa Jorden. 

Rasen blandt Elementerne. 

Ulven slipper løs. 

5. Dragen hæver sig af Havet, Dødsskibet løsner. 

6. En heftig Strid opstaar mellem Aser paa den ene Side og Jot- 

ner og Ormen paa den anden Side. 

pe DE 

Jorden opbrændes. 

En ny Jord fremstaar. 

9. Den Høie kommer, opretter sit Herredømme. 

10. Mørkets Drage med Ligene flygter i Dybet. 

Til Sammenligning hermed skal jeg anføre Gangen i den sidste 

Katastrofe i nogle Sibyllinske Orakler. 

Or. S. V, 464 fg. 

Qprør i Elementer, Storm og Sne. 

2 

Krig og Blodsudgydelse. 

Solen bliver borte, Natten ruger over Jorden. 

Krig mellem Stjernerne, anført af Lucifer. 

Almindelig Verdensbrand. 

*Or56- NL 81. fg. 

Sædeligt Forfald. 

Krig og Blodsudgydelse. 

DEE 9 

— 

> 
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Jordskjælv. 

Den ildsprudende Drage kommer paa Bølgerne. 

Hungersnød. 

Dommen. 

Or. S. VII, 40 fg. 

Sædelig Fordærvelse. 

Krig og Ødelæggelse. 

Verdensbrand. 

Dyb Nat. 

En ny, lykkelig Slægt skabes. 

Or 5: VIN, 178 fe. 

Sædelig Fordærvelse. 

Stjernerne styrte i Havet. 

Krig og Ødelæggelse. 

Oprør i Elementerne, Storm 0. s. V. 

Opstandelse. Å 

Ny Herlighedstilstand paa Jorden. 

Dommen. 

Or:'S IV, 152 fø. 

Sædelig Fordærvelse. 

Krig. 

Brag og Brøl i Luften. 

Verdensbrand. 

Opstandelse, en ny Jord fremstaar. 

Dommeren kommer. 

De Ugudelige styrtes ned i Tartarus. 

De Fromme leve et lykkeligt Liv paa den nye Jord. 

ØrisSt HE 156 fo. 

Sædeligt Forfald. 

Pest, Hunger, Krig. 

Natten ruger over Jorden. 

Verdensbrand. 

Opstandelse. 

Dommeren kommer. 

De Fromme i det elysiske Land. 

15 
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De Ugudelige til Tartarus. 

Der viser sig da en forunderlig Overensstemmelse mellem Vø- 

luspaa og Sibyllerne betræffende Gangen i de sidste Begiven- 

. heder. Thi: 

JE 

QD 

6 

10. 

Vøluspaa begynder med sædeligt Forfald; ligesaa Oraklerne II, 

156. IV, 152. VII, 40. VIII, 81 og VII, 118. 

Derpaa kommer i Vøluspaa Strid og Kamp paa Jorden; lige- 

saa Oraklerne II, 156. IV, 132. V, 464. VII, 40. VII, 81. 

Efter denne Krig omtaler Vøluspaa ,Vindtiden*, Rasen blandt 

Elementerne, ligesaa Oraklerne IV, 152. VIII, 178. VIII 81 

efr. IL, 156. 
Saa nævner Vøluspaa ,Vargtiden*, hvilket Udtryk jeg forstaar 

om Tiden, da Fenrisulven er løssluppen. Hertil frembyde 

Sibyllerne ingen Parallel, men vel Johannes's Aabenbaring 

Efter dette omhandles Dragen og Dødsskibet. Hermed sam- 

menligne man, at Oraklet VIII, 81 fg. efter Elementernes Oprør 

skildrer den ildsprudende Drages Ankomst paa Bølgerne. 

Nu maler Vøluspaa en heftig Kamp mellem Aser og Jotner og 

Ulven. Oraklet V, 464 fg. har her Striden mellem Stjernerne, 

som Lucifer anfører. 

Vøluspaa omtaler nu Verdensbranden og samstemmer her med 

Oraklerne II, 156. IV, 152. V, 464. 

Efter denne Verdensbrand fremstaar en ny Jord, hvorfra alt 

Ondt er fjernet, og hvis Indvaanere leve i en lykkelig Tilstand. 

Ligesaa Oraklerne VII, 40. VIII, 178, cfr. ogsaa Or. IV, 152 

og II, 156. 

Nu lader Vøluspaa ,den Høie* komme at oprette sit Herre- 

dømme; Oraklerne II, 156. IV, 152. VIII, 178 og VIII, 81 lade 

Dommeren komme for at holde Dom. 

At de lykkelige Indvaanere af den nye Jord nu skulle leve under 

den ,Høies Herredømme*, maa sikkerlig være Vøluspaas Me- 

ning; tillige maa det aabenbarlig være Meningen, at det er 

i Kraft af den Høies Ankomst, at Dragen med Ligene styrter 

ned i Dybet. Slutningen af Vøluspaa falder saaledes sammen 

med Oraklerne IV, 152 og II, 156. der lade de Fromme leve 
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et saligt Liv paa den nye Jord, medens de Ryggesløse styrtes 

ned i Tartarus's Dyb, i Hades's Huler. 

Man kunde vistnok indvende, at denne Overensstemmelse i 

Skildringen af Akterne i den sidste Katastrofes Drama ikke be- 

høvede at tyde hen paa noget historisk Slægtskab mellem Vøluspaa 

og Oraklerne, men at den meget mere kunde have sin Grund deri, 

at saavel Volven som Sibyllerne havde øst af en eller flere fælles 

Kilder. Der kan vel ikke være Tale om, at Vøluspaas Forfatter 

skulde have kjendt de jødisk-apokalyptiske Skrifter som Henochs 

Bog, 4de Esra Bog o.s.v., men vistnok den nytestamentlige Litera- 

tur, hvoraf han, som senere skal paavises, selvstændig har optaget 

et enkelt Træk. Men den bibelske Skildring af de sidste Ting er i 

mange Henseender ganske forskjellig fra Vøluspaas. Volven har 

ikke taget det af Bibelen, at der opstaar en almindelig Verdens- 

brand, en ny forklaret Jord med en lykkelig Tilstand for den nye 

Menneskeslægt, og at saa først Dommeren kommer; denne Tanke 

forefindes — saavidt mig bekjendt — kun i de Sibyllinske Orakler, 

der saaledes maa være Vøluspaas Kilde. Efter Bibelen er Domme- 

rens Ankomst en Gjenkomst; han har tidligere været paa Jorden, 

har levet et Liv som Menneske o. s. v.  Vøluspaa omtaler intet 

af dette, den omtaler ikke Kristi Fødsel blandt Fortidens Begiven- 

heder, det er efter den en Ubekjendt, der kommer at oprette sit 

Herredømme. Altsaa har her ikke Bibelen været Kilden; men 

da flere Orakler (f. Ex. Oraklet i fjerde Bog og i ottende, 1—159), 

fremstille Sagen fuldstændig paa samme Maade som Vøluspaa, 

kun tale om Ankomsten til Dommen, ikke om Dommerens tidli- 

gere Gjerning, saa er der ingen anden Udvei end at antage, at 

disse eller lignende Orakler have været baade Forbilleder og Kilder, 

hvad dette Punkt angaar. 

Jeg skal efter dette gaa nærmere ind paa de forskjellige Mo- 

menter i Vøluspaas Maleri af de sidste Ting. 

1. Det sædelige Forfald aabenbarer sig som Strid mellem Brø- 

dre og Slægtninge (V. 45), Mened, Marddrab (V. 39) og svart 

Horeri (V. 45 og 39). Netop disse Synder accentuere ogsaa Si- 

byllerne: Børn hade Forældrene, Forældrene sine Børn OG S. VII, 
Vid,-Selsk. Forh, 1879. No. 9. 2 
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84), man har sagt sig løs fra al Skamfølelse (Or. S. VIII, 184) 

og øver Løgn og bryder sit Løfte (Or. S. VIII, 186—87), man 

har ,Hænder besudlede af Blod* (Or. S. IV, 158), man bedriver det 

skjændigste Slags Horeri, Sønnen med sin Moder, Faderen med 

sin Datter (Or. S. VIL, 43—144). 

2. Vøluspaa omtaler Strid og Kamp paa Jorden; ,ingen Mand 

den anden skaaner*, der er ,Øxe-Old, Sværd-Old, Skjolde kløves* 

(V. 45). Lignende Bellum omnium contra omnes skildre ogsaa 

Sibyllerne. Vilde Folkeslag komme og lægge Lande og Byer i 

Ruiner (Or. S. V, 469 0. fl. St.), der opstaar Krige, der ødelægge Lan- 

denes Indvaanere, saa Jorden er bedækket med Blod og Støv (Or. 

S. IL, 161). 

3. ,yVindtiden* i Vøluspaa er, og det vistnok med Rette, i 

senere Digte forstaaet derhen, at der vil indtræde stærke Rystelser 

i Elementerne, Jordskjælv, Solformørkelser, en uafbrudt Vinter uden 

Sommer med Storme, Snefog, Mørke. En saadan ,Vindtid* vide 

nu ogsaa Oraklerne at tale om. Der vil opstaa Jordskjælv (VIII, 

87), Brøl og Brag høres (VIII, 174), Solen dukker ned under Oce- 

anet og bliver borte (V, 478), en bælgmørk Nat ruger over Him- 

melen (V, 480) og overskygger hele Jorden (II, 194), Aaret er al- 

deles opfyldt af Storme (VIII, 222), voldsomme Skybrud lægge 

Jorden øde (VIII, 204). Det er altsaa saa langt ifra, at , Vindtiden* 

er en ,echtdeutsche Vorstellung*, som Grimm antager (II, 681), at 

Begrebet meget mere er flydt ud lige fra de Sibyllinske Bøger. 

4. Vøluspaas ,Vargtid* betegner aabenbarlig det Tidsrum, 

da den løsslupne Fenrisulv grasserer. Tanken, der ikke har 

nogen Parallel hos Sibyllerne, hviler sikkerlig paa Johannes's Aaben- 

baring Cap. 20, hvor der tales om, at den bundne Satanas ,løses 

af sit Fængsel* strax før Dommen (V. 7). Og at fremstille 

Satan netop under Billedet af en Ulv, det er en ægte bibelsk 

Fremgangsmaade; det heder jo i Evangeliet: Ulven røver og 

adspreder Faarene (Joh. Evg. 10, 192). 

5. Verdensslangen (jørmungandr), siger Vøluspaa, snor sig i 

Jøtunharme, Ormen duver Bølger, og Ørnen skriger, slider nebbleg 

Lig, Naglfar løsner (V. 50). Ormen, Slangen hæver sig altsaa i 
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Raseri op af Bølgerne; i dens Følge skriger Ørnen og slider Lig, 

altsaa maa Slangen udbrede Død og Fordærvelse; det er en Følge 

af Ormens Myrden, at Naglfar løsner. Kun et Sted har jeg stødt 

paa en lignende Tanke, nemlig i Or. S. VIII, 88—89, hvor det 

heder, at den ildsprudende Drage kommer paa Bølgerne med fyldt 

Bug og fortærer Menneskene. Man er derfor berettiget til at an- 

tage, at Tanken er fra Oraklet umiddelbart gaaet over i Vøluspaa. 

At Sibyllens ,Drage* og Volvens ,Slange* eller ,Orm* er Dragen 

i Aabenbaringen, behøver man kun at pege paa. Men intetsteds i 

Aabenbaringen hentydes der til den Tanke, at Dragen vil hæve sig 

af Bølgerne og dræbe Menneskene. 

6. Vøluspaas Skildring af Striden mellem Aserne paa den 

ene Side og Jotnerne og de øvrige Mørkets Magter paa den anden 

Side er adskillig dunkel. Det synes dog at fremgaa klart, at 

Loke er tænkt som Anføreren for den ene Hær, fremdeles at der 

i Grunden ingen Seier vindes i Kampen, men kun gjensidig Øde- 

læggelse, endvidere at Kampen ikke sker paa Jorden, men i Luften, 

og, endelig at Verdensbranden gjør Ende paa Striden. En lignende 

af Verdensbranden afbrudt Kamp i Luften findes ogsaa skildret af 

Sibyllen (Or. V, 516 fg.). Det er Lucifer, som holder Slaget, idet 

han staar paa Løvens Ryg. Ogsaa her er det kun en Kamp til 

Fordærvelse: Stenbukken anfalder Tyren, Jomfruen Tvillingerne 

0. S. V., indtil endelig Himmelen hæver sig, slynger de Kjæm- 

pende ned paa Jorden og sætter Altet i Brand. At Sibyllen under 

denne Skildring har tænkt paa de antikristelige Magters Kamp, 

derom kan der vel ikke være nogen Tvivl. At det samme er Til- 

fældet i Vøluspaa, kan heller ikke betvivles. Ligesom Loke er = 

Lucifer og Ormen — Dragen, saa er Surt aabenbarlig Antikrist 

(cfr. Grimm II, 677), og bag de mod de onde Magter forenede Aser 

skjule sig Enoch, Elias, Michael (cfr. Grimm II, 676 fg.). En saa- 

dan Kamp mellem de antikristelige Magter er nu vistnok en bibelsk 

Tanke; men at den ender med Verdensbranden, det er en Ansku- 

else, Volven maa have laant af Sibyllen (cfr. ogsaa II, 187). 

7. Vøluspaas Skildring af Verdensbranden lyder saaledes: 

,S0l mon sortne I Sø synker Jord, 
o% 
Pod 
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Fra Himlen straalende Stjerner svinde, 

Flamme raser Og rygende Brand, 

Høi slaar Luen mod Himlen selv* (V. 57). 

Altsaa vil det gaa saaledes til, at Sol og Stjerner miste sin 

Glands paa Grund af, at Luften er fyldt af Brændstof. Havet, der 

er sat i Brand, oversvømmer Jorden, et rygende Ildhav slaar op 

mod Himmelhvælvingen. Denne Skildring af Verdensbranden stem- 

mer i alle Dele med, hvad Sibyllerne vide at give tilbedste. Him- 

len er ikke fuld af Stjerner, men af Ild (VII, 125), en bælgmørk 

Nat omhyller Himmelen (V, 486), en Strøm af brændende Ild 

kommer ned fra Himlen (II, 196), Havet bliver som et brændende 

Baal, der strømmer ud over den ganske Jord (VII, 117 føg.), alt for- 

tæres, alt lægges i Aske (IV, 275): Lys, Luft, Hav, Jord, Himmel 

I 207): 

8. Den efter Verdensbranden opstaaede nye Jord (V. 59 fg.) 

har efter Vøluspaa faaet som Beboere en ny Slægt Mennesker. At 

ogsaa Aserne her træffes, betyder visselig intet andet, end at Re- 

stitutionen af, hvad før har været, er fuldt og helt gjennemført. 

Denne nye Slægt lever baade i en moralsk og fysisk Lyksaligheds- 

tilstand: ,Alt Ondt bedres* (V. 62), de skyldfrie Skarer bo glade 

i den guldtækkede Sal (V. 64), paa den herlige grønne Jord (V. 59) 

voxe Agrene usaaede (V. 62). Til denne Skildring frembyde Orak- 

lerne en fuldstændig Parallel. Gud vil slukke den usalige Ild og 

af Menneskenes Aske lade fremstaa nye Mennesker (II, 178). Denne 

nye Slægt, der er begavet med et ,rent Sind* (II, 144) og altsaa 

lever i en moralsk lykkelig Tilstand, vil ogsaa være befriet fra 

timelige Onder; den Døve skal høre, den Blinde se; Jorden skulle 

de have fælles (VIII, 205 fg.); de behøve ikke med den krogede Plog 

at trække Furer i Jorden (VII, 146); thi Jorden bærer Frugter i 

Mængde, og det af sig selv, (II, 320); der strømmer Kilder af Vin 

og Mælk (VIIL, 210 fg.); Manna falder ned fra Himmelen 

(VAL 149). 

9. Om ham, som kommer, heder det i Vøluspaa, at han er 

den ,Mægtige*, den ,Stærke fra oven*, ,den, som raader for Alt*, 

og at han ,kommer til Herredømme*. Ogsaa her frembyde Orak- 
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lerne en mærkelig Parallel. Medens Bibelen lader Kristus komme 

igjen til Dom, saa heder det hos Sibyllen, at det er, ,den udøde- 

lige Gud*, der holder Dom (VIII, 213), Dommeren er ,Gud selv* 

(IV, 182), den udødelige, store Gud, Herskeren over Alt (0 movto- 

xoxt02), den ,Høieste* (VII, 171). Volvens ,Riki, öflugr ofan, så 

er öllu rædr* erjo ligetil en Oversættelse af Sibyllens ypéyas deog — 

Ö TAvTINDATED — O VYLITOE Å 

10. Naar det heder, at denne Mægtige, der raader for alt, 

, kommer til Herredømme*, saa er dermed sagt, at de lykkelige 

Indvaanere af den nye Jord nu — efter hans Ankomst — skulle 

leve under ham som Hersker; at deres Lykke nu ikke vil for- 

mindskes, men tvertimod forøges, maa aabenbarlig være Vøluspaas 

Mening (V. 65). Det samme er ogsaa Sibyllens Anskuelse: en 

hellig Konge vil, efterat have opvakt de Døde, regjere til evig Tid 

den ganske Jordens Kreds (VIII, 169—70) og give de Fromme et 

evigt Liv i det elysiske Land, der vandes af den acherusiske Søs 

Strømme (II, 337—38). Ligesaa maa det være Vøluspaas Mening, 

at det er den Mægtiges Ankomst og hans Herredømmes Oprettelse, 

der er Aarsag til, at Dragen, Ormen med Ligene, de Ugudeliges 

Lig, styrter ned i Dybet (V. 66). Ligesom Volven slutter sin Spaa- 

dom med Skildringen af Mørkets og Ondskabens Magters Afstraf- 

felse, paa samme Tid som den Almægtiges Herredømme oprettes, 

saa er det samme Tilfældet med Sibyllerne; de Ugudelige nedstyr- 

tes i ,Tartarus's natlige Mørke* (II, 303), Jorden vil skjule dem, 

Kløfterne og det frygtelige Gehenna sluge dem (IV, 183 fg.). 

Jeg har fulgt Volvens Spaadom om den sidste Katastrofe 

Skridt for Skridt og har saa godt som paa hvert eneste Punkt 

fundet Paralleler mellem den og Sibyllerne, undertiden næsten bog- 

stavret Overensstemmelse, paa sine Steder Tanker, der kun uden- 

for Vøluspaa lade sig eftervise i de Sibyllinske Orakler. Jeg har 

paavist, hvorledes Vøluspaa er komponeret efter samme Princip 

som Oraklerne, og hvorledes den indre Gang i Volvens og Sibyl- 

lernes Spaadom ganske falder sammen. Jeg har peget paa mær- 

kelige Overensstemmelser mellem Volvens og Sibyllernes Personer. 

Naar Lighederne ere saa mange og af saadan Art, da tror jeg ikke, 
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det er muligt at afvise Tanken paa historisk Sammenhæng ved at 

paastaa, at Lighederne maaske ere tilfældige og saaledes intet be- 

vise. Jeg tror, det er ganske utænkeligt, at Ligheder af saadan 

Art og Omfang kunne være opstaaede, uden at Vøluspaas Forfatter 

har havt Oraklerne som Kilder og Forbillede. Jeg tror ogsaa, at 

dette er udtalt i selve Vøluspaa, idet nemlig Digtets Overskrift er 

en bogstavret Oversættelse af ,Oraculum Sibyllæ*. OQraculum og 

sSpaa* falde jo ganske sammen. Sibylla afledes jo som bekjendt af 

og = OGsog og Bul = Bovm, Zeus's Villie eller Raad; Formen 

Buhkn gaar ogsaa igjen i det doriske Bora af samme Betydning. Ved 

Optagelsen at Ord fra Latin og Græsk i Oldnorsk pleier ofte ved- 

kommende Ords Forstavelse at bortkastes; idet Ordet ,Sibylla* 

overføres, er Forstavelsen ,Si* bortfalden, og Resten af Or- 

det: ,Bylla* eller ,Bolla* optræder under Formen , Volva*. 

Professor Dr. S. Bugge, til hvis Autoritet jeg har den Lykke at 

kunne støtte mig i nærværende Tilfælde, anfører som Støtte for 

denne Afledning Benævnelsen i Sagaerne paa Grav-Kirken i Jeru- 

salem: Pulkrokyrkia = sepuleri ecclesia; ogsaa her er altsaa en 

S med sin Vokal udeladt. Ligesaa bemærker han, at Volva ikke 

har nogen oldnorsk Rod, eller optræder i noget germansk Sprog, 

saa at Ordet følgelig er et Fremmedord. Volva betyder altsaa 

ligefrem Sibylla, Vøluspaa betegner sig saaledes selv som et Ora- 

culum Sibyllæ. 

Men heraf følger nu ogsaa, at Vøluspaa maa have samme 

Formaal, samme Tendents som de Sibyllinske Orakler. Forfat- 

teren af det berømte oldnorske Digt har ikke sat sig som Opgave 

at levere et Kompendium af den nordiske Asatro; men idet han 

benytter sig af den Sibyllinske Götterdåmmerungs Sammenblanding 

af hedenske og kristelige Tanker, har han — paa samme Maade 

som Oraklerne - villet pege ud over Hedenskabet, vække Frygt i 

Gemytterne for den sidste Tids Tildragelser og Anelser om Opret- 

telsen af en ny Tingenes Orden under den Almægtiges Herredømme, 

efter at Guderne have udspilt sine Roller. 

Fremstillingen af Asatroen i vor ældre Literatur er et fuld- 

stændigt Kunstprodukt; gaaende ud fra Vøluspaa og Hyndluljod 

” 
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har man opkonstrueret et helt System; man har ikke blot tildigtet 

nyt Stof, men endog tilføiet Træk, der aabenbarlig skrive sig fra 

Misforstaaelser af Vøluspaa. Jeg tror, at Vøluspaa er alde- 

les uskikket til at tjene som Bevis for, hvilke dybe Anelser og ophøi- 

ede Tanker, det nordiske Hedenskab har kunnet producere. 

Nærværende Opfatning af Vøluspaa gjør det fornødent endnu 

at tilføie en Bemærkning. Der er i den sidste Tid gjort gjældende 

den Anskuelse, at flere af Edda-Digtene ikke kunne være forfat- 

tede paa Island, men i Vesten, blandt Nordmændene paa Vester- 

havsøerne eller Irland (Dr. G. Vigfusson, Sturlunga Saga, Proleg. 

CLXXXV føg.). Man har eftervist græske, latinske og især kel- 

tiske Ord i flere af Digtene, ligesom der ogsaa gjøres Antydninger 

til keltiske Forholde. Disse Kjendsgjerninger støtte i høi Grad 

nærværende Anskuelse betræffende Vøluspæa. Irland var jo, da 

- Nordmændene gjorde Bekjendtskab med dette Land, et Land med 

en rig, blomstrende kristelig Kultur, Literaturen havde sine mange 

talentfulde Dyrkere i Klostrene og udenfor disse og kunde frem- 

vise saavel originale Arbeider som OQversættelser. Det keltiske 

Irland er da aabenbarlig Mellemledet mellem Vøluspaa og de Si- 

byllinske Orakler; Forfatteren maa gjennem Berøring med den 

irsk-keltiske Kultur være bleven satistand til at gjøre sit Bekjendt- 

skab med den antike Sibyllinedigtning. Men enten Forfatteren har 

gjort Bekjendtskab med Originalerne, eller der har foreligget ham 

irske Oversættelser af disse, det kan paa Undersøgelsernes nær- 

værende Standpunkt ikke afgjøres. 
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Havelok the Dane and the Norse king Olaf Kuaran. 

By 

Dr. Gustav Storm. 

The traditions of Havelok the Dane, which English chronicles 

of the latest centuries of the middle ages often mention and trie 

to insert in the English history, are happily recovered in this cen- 

tury. They are found in å French ,lai d'Aueloc le Danois*, com- 

posed in the first half of the 12th century and abridged by Geffrei 

Gaimar ca. 1145, and in the English ,Lay of Havelok the Dane* 

from about A. D. 1280. I shall here give a short abridgment of 

the French Lay and there upon notice the variations of the Eng- 

lish, in so far as they concern my purpose, to research the histo- 

rical matter of the tradition. ,The Britons made a lay concerning 

king Aveloc, who is surnamed Cuaran. His father Gunter, king 

of the Danes, was overrun by Arthur, and Gunter perished by the 

treason of Hodulf, who became king under Arthur. Aveloc was 

saved by Grim, who crossed the sea and arrived at the haven 

afterwards named Grimesby by Grim. There he settled as fisher- 

man and the child grew up as his son. Grim sent him to the 

king's court at Lincoln. At that time Alsi- (i. e. Ælfsige) was king 

of Lincoln and Lindisey and of the country southward, where the 

late king Ekenbright had committed his daughter Argentille to the 

care of Alsi with the command, that she was to be married to 

the strongest man that could be found. Aveloc, on his arrival to 

the court, was employed to carry water and cut wood, and there- 

fore he was named Cuaran, which in the British language means 
Vid.-Selsk. Forh. 1879. No. 10. 1 
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a scullion. Alsi determined to marry Argentille to Cuaran, who was 

confessedly the strongest man in those parts, hoping thereby to 

disgrace her for ever. After the marriage Argentille saw during 

the night å flame round the head of Cuaran and asked å hermit 

for the explanation. He told her that Cuaran must be of royal 

lineage and said ,Ask him for his parentage, and remember to 

repair to bis native place*. (Cuaran replied, that he was born at 

Grimsby and Grim was his father. They went to Grimsby, where 

meanwhile Grim had died. His daughter Celloc said, that Cuarans 

father was the Danish king Gunter, whom Hodulf slew, and that 

his name was Aveloc. Aveloc goes to Denmark and with the help 

of ,Sigar Pestal* he slays king Hodulf and is elected king. There- 

upon on the advice of his wife he returns to England and after 

a battle at Thetford king Alsi gives him the land which belonged 

to Argentille ,from Holland to Gloucester*; king Alsi survived the 

battle only fifteen days and after that Aveloc becomes king over 

sall Lincoln and Lindisey.* 

The English lay on the whole corresponds with the French, 

only some details and names are different. Thus we find no men- 

tion of Arthur; the king of Denmark ,Birkabeyn* commends on 

his death his son ,Havelok* to the care of the earl Godard, who 

seizes the crown. The wife of Havelok is named Goldborough 

(,Argentille* of the french poem is probably a sort of translation), 

her father is Athelword, king of all England; and Havelok thus 

after his victory becomes king of all England and is crowned at 

London. 

It seems to me that the English commentators. misled by the 

medieval Chronicles, have sought for the historical graund of the 

poem in a wrong place: The northern (,Danish*) vikings come 

first to England, resp. Lincolnshire, in the latter part of the 9th 

century; therefore, if we seek historical traditions in the poem,. 

these connot go further back. Among the northern vikings there 

is in the 10th century å king, who bore the same surname as the 

hero of our poem, viz. Cuaran, that is Anlaf son of Sigtryg, 

king of Northumberland. And on closer inspection, also the real 
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name of this king is the same as Aveloc. The Norse Olafr, ori- 

ginaly Anleifr, corresponds with the Anglo Saxon Anlåf, the Irish 

Amlaib, pronounced Awlay, and the Welsh Abloc. Thus in the 

Welsh chronicle Brut y Tywysogion (ed. by the Rev. John Willi- 

ams ab Ithel, Lond. 1860) the predecessor of our Anlaf is named 

»Abloyc* (A. D. 942), we find A. D. 960 the ,meibon Abloec* i. e. 

the sons of Abloc Cuaran and A. D. 989 the death of Glumaine 

mab Abloyc (the Irish Gluniaran, iron knee)noticed. And as Abloc 

is the Welsh form of Anlaf or Olave, thus Aveloc — in later Eng- 

lish Havelok — must be the Anglo-Norman pronunciation of Abloc; 

we mentioned abore that the french poem calls it self a trans- 

lation from British i. e. Welsh. 

If thise tymological remarks are right, I think the identification 

of the poetical Aveloc Cuaran and the historical Olave Cuaran is 

proved. The true history of Olave Cuaran in England cannot but 

confirm these conclusions. His father Sigtryg, descended from the 

Norse dynasty in Dublin, reigned in the Danish kingdom of Nort- 

humberland, but on his father's death (927) Olave was expelled by 

the English conqueror Athelstan; Olave afterwards dwelt many years 

in Scotland, and in this exile he married the daughter of the Scot- 

tish king. But in 940 he returned to England and after the death 

of his cousin and helper Olave of Dublin in 942 he recovered non only 

his father's kingdom Northumberland but also the north-eastern 

Mercia and reigned for some years (942 - 44) over ,all Danelage 

north of the Watlingastræt*. In these traits I find elements enough 

to produce the romantic epos of Aveloc. It is true, that the sur- 

name of Olave and Aveloc does not signify in Welsh ,scullion*. 

Cuaran is Irish and designs ,sandal*); but as Mr. Skeat remarks 

in his edition of the Lay, there are several words of the same 

root in British, which might have conveyed to a British ear the 

idea, that Cuaran signified scullion, and if this be proved, it is 

evident, as the same autor remarks, that this derivation has given 

rise to the story of Havelok's degradation. 

') Vide Todd, The war of the Gaedbil with the Galls, introduction p. CI. 
1* 
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The lay d'Aveloc is come to the Norman poet from the Welsh, 

if we may trust to the words of the poet and the evidence of 

philology. But it is evident from the story, that the tradition is 

of local origin; the original ballad must have been composed in 

Lincolnshire, among the places named in the poem (Lincoln, Thet- 

ford, Grimsby). And the partiality for Aveloc against his English 

foes makes it as evident, tbat the original poem is come up among 

the Danes of Lincolnshire, not the English. 

It we study the English poem of Havelok, we have to notice 

that the scene of the story is enlarged. Havelok is not king of 

Danmark and Lincolnshire, but of all England; the later poet 

has forgotten the battles of the English kings in the 10th century 

for recovering Mercia from the Danes, but he does remember the 

conquest of all England by the Danes i. e. the history of king 

Canute, and of course he turns Haveloc into a predecessor of 

this conqueror. It is then curious to see where he has found the 

name of Haveloc's father, for the name ,Birkabeyn* has also its 

history. The events of the great Norwegian king Sverre was noti- 

ced in England by the Latin chronicler, who is known by the name 

of Benedict of Peterbourgh ca. A. D. 1180 —90; but soon afterwards 

this chronicle was rewritten by Roger of Howden, who adds å sur- 

name for the norwegian usurper; he calls him ,rex Swerre Birk e- 

bain*, taking the nickname of the royal partisans for å surname 

of the king. This word might therefore in the 13th century be 

used as å proper name for å Scandinavian king and be employed 

in.-a romantic tale of a Danish prince. For from the time of 

Canute the Danes in England became identical with Scandinavians, 

and thus it seems quite casual, that the originally Norse king 

Olave, although the tale makes him Danish, has a father of Nor- 

wegian origin given to him. 

The Dano-English tale of Havelok has of course no place 

for the battle of Brunanburgh, where the Norse king Olave Kuaran 

along with his cousin from Dublin (Olave son of Godfrid) and bis 

father-in-law king Constantine were put to flight by the English 

king Athelstan. But the open space is filled up by an Englisb 
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tale, which represents Aveloc as the declared foe of the English 

people. This tale was known in metrical form at the beginning 

of the 14th century, and still we find in ,Bishop Percys Folio- 

Manuscript* (vol. II, p. 509—49) aå ballad on this battle, the duel 

of the celebrated hero Guy of Warwick with the heathen giant 

Colebrand. Here ,Avelocke, king of Danmark*, comes with å 

mighty force to England, and with him the ,giant stif and stark* 

Colebrand, who has sworn to subdue all England. No English 

knight dares figt him except the old forgotten Guy, who on God's 

demand is ready to fight for Englands right, ,that I may England 

ont of thraldom bring". In the duel, which is described at length, 

Guy cuts of the giant's hand and head ,with a Danish axe*, the 

Danish king flees back to Denmark , with sorrow and mickle care*, 

and gives up his claims to England. 

In another MS. of the poem the heathen king is, as in hi- 

story, named Anlaf, and this is probably the older version; in 

changing Anlaf into Avelocke the author or the scribe of the poem 

acknowledges the identity of the two persons. 





Om den hellige Kong Haakon og Peder Syvs 

Psalterium. 
Af 

Dr. Gustav Storm. 

I Historisk Tidsskrift, 4de Bind, har jeg søgt at vise, at den 

hellige Kong Haakon*, som omtales i et Brev fra 1424 og har 

været nævnt paa en Ligsten fra samme Tid, og som omkring 1530 

blev dyrket som Helgen i Mariakirken i Oslo, var Haakon V, den 

nye Mariakirkes Grundlægger, og at Folkevisen om ,,hellig Kong 

Haakon* har sammenblandet denne Konge med hans Farfader 

Haakon Haakonssøn'). Til denne Mening har nu ogsaa Prof. Daae 

sluttet sig (,, Norges Helgener* S. 180 ff.), men fastholder dog frem- 

deles, ,at ogsaa Haakon Haakonssøn i Slutningen af Middelalderen 

og saalangt ned i den følgende Tid, som middelalderlige Traditioner 

endnu i nogen Udstrækning vedligeholdt sig i Norge, er bleven 

betragtet som hellig. Denne ganske vist feilagtige Antagelse, som 

har sin Rod i Visens Forvanskning, er nemlig ogsaa kommen frem 

saavel i Bergens Rimkrønike som i et af Haandskrifterne af Ber- 

gens Fundats og endelig i et norsk Necrologium, hvor mellem lut- 

ter Helgennavne ogsaa opføres Haakon Haakonssøns Dødsdag som 

hans Aartidehold.* 

Efterat have studeret i Haandskrifterne selv de omtalte Ber- 

genske Skrifter og Necrologiet, kan jeg nu (ialfald delvis) tiltræde 

denne Prof. Daaes Opfatning, idet jeg dog fremdeles mener, at der 

1) Norsk Historisk Tidsskrift IV, 464—77. 

Vid,-Selsk. Forh. 1879. No. 11, 1 
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maa distingveres mellem de Bergenske Skrifter fra 2den Halvdel 

af 16de Aarhundrede og den Osloske Tradition fra 1ste Halvdel af 

sammé Aarhundrede. I de Bergenske Udtalelser om Haakon 

Haakonssøn kan jeg ikke finde nogen Levninger fra den katholske 

Tids Tro. Beretningen om ham i den ældste Rimkrønike — fra 

1554 — gjengiver den islandske Saga"), og kun denne, ingen Ber- 

gensk Tradition, — den nævner hverken Haakons Hellighed eller 

hans Begravelse i Mariakirken. Derimod er begge disse Træk ind- 

skudte i den senere Bearbeidelse eller Uddrag af Rimkrøniken, 

der findes i to Afskrifter, det ene Bergensk fra Aarene om 1585— 

90 (trykt af Nicolaysen i Norske Magasin), det andet Dansk fra 

ca. 1600 (No. 2432 qv. i gl. kgl. Samling, skrevet for Cornelius 

Hamsfort); og Kilden for denne Beretning er, som ogsaa Prof. 

Daae medgiver, ikke den Bergenske Tradition, men — Folkevisen. 

At denne Beretning findes ikke blot i det af Prof. Daae omtalte 

Haandskrift af Bergens Fundats (det ovenfor nævnte, skrevet 

for Corn. Hamsfort), men i alle Haandskrifter af Fundatsen, jeg 

har seet, — beviser heller ikke nogen Bergensk Tradition, thi alle 

disse Haandskrifter er fra Tiden om 1600, og alle stammer de 

fra Rimkrøniken. Den ,hellige Kong Haakon* findes endnu 

omtalt i et 3die Værk fra Bergen, som Prof. Daae ikke har kjendt, 

nemlig i en Oversættelse af den Bergenske Bylov fra 2den Halv- 

del af 16de Aarhundrede*); men denne Oversættelse er udført 1562 

for den danske Lensherre i Bergen Erik Rosenkrans og er altsaa 

ogsaa yngre end Rimkrøniken. Af disse Vidnesbyrd gaar saaledes 

intet tilbage til den katholske Tid, og intet af dem vidner for en 

Bergensk Tradition om den hellige Konge før omkring 1560. 

Anderledes forholder det sig derimod med det af Prof. Daae 

omtalte ,Necrologium*. Dette Necrologium eller rettere Kalenda- 

rium er trykt af Suhm efter en Afskrift af Arne Magnussøn fra 

,den Davids Psalter, som Kongen fik af Peder Syv*. Da Suhm 

1) 88. 470. 

?) I Haandskrifter: Stockh, 42 (fra 1562), Christiania Univ. Bibl, 4 fol. (1568), A. M. 

85 qv. (1581), Stkh. C. 19 (1589), Deich. 13 fol. (1596) samt A. M. 96 qv. og 

316 fol. fra c. 1600. 
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nøiede sig med en Afskrift uden at oplyse noget om Originalen, har 

man troet, at Originalen var tabt; men dette er ikke Tilfældet. 

Peder Syvs Psalter er det smukke Haandskrift, som endnu findes 

i Kjøbenhavns store kgl. Bibliothek under No. 1606, gl. kgl. Sam- 

ling, og som Hr. Bibliothekar Chr. Bruun har beskrevet i , Aarsberet- 

ninger og Meddelelser fra Det Store kgl. Bibl.*, 3die Bind S. 75— 

7i. Da Hr. Bruun ikke beskjæftiger sig med den Kalender, hvor- 

med Bogen begynder, og der desuden i hans og tidligere Forfatte- 

res Meddelelser om Bogens tidligere Eiere findes et Par Feil, skal 

jeg her give nogle Oplysninger om disse. 

Ved Sluten af Kalenderen (fol. 9 b) staar med en smuk Haand 

fra c. 1400: Hvstru Sigridh Erllendz dotter å mik vel 

matu sia mik. Den her omtalte Hustru Sigrid er godt kjendt 

fra norske Diplomer, hun var Datter af Hr. Erlend Filipssøn 

paa Losne (i Sogn) og c. 1388 gift med Kongeætlingen Haakon 

Sigurdssøn til Giske og Bjarkø. Paaskriftens Paalidelighed bekræf- 

tes end yderligere ved et Diplom fra 1391"), hvori den omtalte 

Haakon blandt Gaver, han har givet sin Hustru Sigrid, ogsaa næv- 

ner, at han i 1390 gav hende ,ein saltara gull lagdan sem moder 

min atte* 9: et guldbemalet Psalter, som han havde arvet efter 

sin Moder, Fru Ingebjørg. Denne hans Moder var Datter af Drot- 

seten Erling Vidkunnssøn, gift 1342 med Sigurd Hafthorssøn og 

døde rimeligvis i Pesten om Høsten 1371). 

Dette synes vistnok at stride mod den 2den Notits i Psalteret 

— paa Bindet —, thi efter den hidtil gjældende Læsning af Bind- 

notitsen staar her at Ingebjørg selv forærede Psalteret til sin 

Svigerdatter Sigrid. Men denne Læsning er urigtig; der staar nem- 

lig tydeligt: pæna (ikke: pana) saltar ate jvnfrv kristinm 

doter hakuna k. gaf frv ingibior ellinn døtær (ikke: doter) 

sinn (ikke: sem). gefe Gvd henne vel at niota saltaræns 

ok halfv bætre ast(a)jr mans sins, hvilket jeg oversætter: 

1) DN. I. No. 537. 

% Se DN. VI, 278. Munch siger rigtignok (Unionsp. I, 161), at hun ifølge DN. 

II, 562 levede endnu Aar 1400, men senere erkjendte han, at den der omtalte 

Fru Ingebjørg Erlingsdatter var en anden (se Unionsp. II, 161 Note 1). 
1 * 
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,Dette Psalter eiede Jomfru Kristin, Datter af Kong Haakon. Fru 
Ingebjørg gav det til sin Datter Ellin. Give Gud hende (2: Ellin) 

vel at nyde Psalteret og endnu bedre sin Mands Kjærlighed.* 

Denne Fru Ingebjørg — med Datteren Elin — kan ikke være Si- 

gurd Hafthorssøns Hustru, thi hun havde kun én Datter ved Navn 

Agnes”); af Navnet Elin siger det sig selv, at hun er den anden 

Ingebjørgs Mormoder (Søster af Jarlen Alv Frlingssøn), hvis Datter 

Elin var gift med Erling Vidkunnssøn. Dette stemmer ogsaa bedre 

med Skrifttrækkene, der henviser til Tiden 1300—20. Vi kan saa- 

ledes paavise følgende Psalteres Eiere: 1) Kongedatteren Kristina, 

der forlod Norge 1257. 2) Ingebjørg EFrlingsdatter y 1315, gift 

med Hr. Thore Haakonssøn (f 1317)%. 3) Elin Thoresdatter, gift 

med Drotseten Hr. Erling Vidkunnssøn y 1355. 4) Ingebjørg Er- 

lingsdatter, gift 1342 med Sigurd Hafthorssøn. 5) Haakon Sigurds- 

søn, der 1390 gav Bogen til 6) Sigrid Erlendsdatter. 

Medens saaledes Tilskrifterne giver os Bogens Eiere for c. 1250 

til c. 1400, vil Kalendariet foran Psalmerne give os Oplysning om 

Bogens Herkomst og senere Skjæbne. Allerede Høyen og efter 

ham Bruun*) har efter Billedernes Karakter udtalt, at Haandskriftet 

ser Sikkert udført i England (i 13de Aarhundrede), Behandlings- 

maaden synes at vidne om Paavirkning fra Frankrige.* Dette be- 

styrkes ganske af Kalendariet selv, der indeholder den almindelige 

romerske Kalender, men dog ogsaa har engelsk-nordfranske Til- 

sætninger f. Ex. 3 Jan. Genovefa virgo, 28 Jan. Julianus Cenoman- 

nensis episcopus, 29 April Robertus abbas, 22 Juni Albanus mar- 

tyr, 17 Nov. Anianus episcopus et confessor, 29 Dec. Thomas Cantu- 

ariensis osv.; i denne Kalender er derimod ingen af de for den 

norske Kirke specielle Helgener nævnte. Dette viser, at Kalen- 

1) Munch, Unionsp. II, 152. 

?) Ingebjørg blev gift i 1276 (Munch e. 575), og det er 'saaledes ialfald en Mu- 

lighed for, at hun i sin Barndom havde faaet Bogen af sin Slægtning Konge- 

datteren (f. Ex. ved hendes Bortreise fra Norge i 1257), men naturligvis kan 

Bogen ogsaa være kommet til Ingebjørg paa anden Haand f. Ex, gjennem hen- 

des Fader Erling paa Thornberg, Kongens Frænde, 

* Aarsberetn, S. 78. 
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deren er udført i England til Brug for de herskende engelsk-fran- 

ske Slægter, og at den først efter Fuldførelsen er vandret til Norge, 

idet den rimeligvis er kjøbt af Kong Haakon som Foræring til 

hans Datter. Vistnok læses i Kalenderen en ikke ringe Mængde 

Tilskrifter, skrevne i Norge, men disse ere alle tilføiede med to 

nyere Hænder, den ene fra c. 1500 (eller maaske før), den anden 

lidt senere (c. 1520—30); disse sidste ev skrevne dels paa Latin dels 

paa etslags Dansk, dels med rødt og dels med sort Blæk. Denævner 

dels kirkelige Festdage med et Tillæg af de respektive Lektioners An- 

- tal, dels angiver de Begyndelsesordene af Dagens Psalmer. De 

sidste, som tildels er ulæselige, forbigaar jeg, men de første skal 

jeg her anføre; de Helgennavne, som det var nødvendigt at beholde 

fra den engelske Kalender, betegner jeg med almind. Typer, Til- 

skrifterne fra c. 1500 med spærrede Typer og de endnu lidt senere 

Tilskrifter med Cursiv. å 

Januar: 

VIII Id. Jan. Epiphania domini. (XII lectiones. 

INT — —  Vilelmi episcopi et confessoris. XII I. 

XVI Kal. Febr. Antoni. XII I. 

XII — —  Fabiani et Sebastiani martyrum. XII I. 

XI — — Sancte Agnetis uirginis. et martiris. XII I. 

XI — —- Vincentii leuite martyris. XII I. 

Februar: 

III Non. Febr. Purificatio beate Marie. XII I. 
In — — Anne matris Marie et Blasti episcopi. XII I. 

Non. Febr. Agathe uirginis et martyris. XII I, 

III Id. Febr. Scolasttce virg. comf. 

VIII Kal. Mart. Cathedra sancti Petri. XII I. 

VI — — Mathie apostoli. Locus Bissexti. XII I. 

Marts: 

III Non. Mart. Tome confessoris. XII I. 

III Id, Mart. Gregorij pape et confessoris. XII I. 



[3 

6 G. STORM. OM DEN HELLIGE KONG HAAKON OG PEDER SYVS PSALTERIUM. 

XIIT Kal. Apr. Cuthberti episcopi et confessoris. 

XII — —  Benedicti abbatis. XIT I. 

VIII — — -Annuntiatio dominica. XIT I. 

April: 

XVI Kal. Maj. Magni martiris. XII I. 

VII — — Marci euangeliste. Letania maior. XII I. 

II — — Roberti abbatis. XII I. Hugonis abbatis 

confessoris. 

II — —- Petri martiris. XII I. 

Commemoraciones som siwnges i mellom poske oc pinssdag vitaff 

nogre martirie eller confessorie eller martiribus eller confessoribus. 

Mai: 

Kal. Maj. Apostolorum Philippi et Jacobi. XIII. 

II Non. Maj. Johannis Apostoli ante portam latinam. XII I. 

V id. Maj. Mamerti episcopi et confessoris. 

Idvs Halwardi martiris.. X1I I. 

VIII Kal. Jun. Urbami pape et martir:s. 

Juni: 

III idus Jun. Barnabe apostoli. XII I. 

XV Kal. Jul. Botulfi abbatis. XIII. 

IX — — Vigilia Sancti Johanmis babtiste. 

VIII — -— Natiuitas sancti Johannis baptiste. XII I. 

VI — —- Johannis et Pauli fratrum. XII I. 

III — — Leonis pape et martyris.  Vigilia aposto- 

lorum. Herenei cum socus swis. 

II — —  Apostolorum Petri et Pauli. XIII. 

II — —  Commemoratio sancti Pauli. XIII. 

Marcialis episcopi. 

Juli: 

Kal. Jul. Octava Johannis baptiste. XII I. 

VI Non, Jul. Visitacio Marie. XII 1. 
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II Non. 

VIII Idus 

VII 

XIX 

XVIII 

XI 

III 

Jul. Octava apostolorum. XII I. 

Jul. Sanctorum im Selio. XII I. . 

—  Octava visitacionis. 

— — Benedicti abbatis sanctitranslacio. XIII. 

Divisio apostolorum. XII I. 

. Aug. Margarite virginis. XII I. 

— Marte Magdalene. XIII. 

— — Apolimaris episcopi et martiris. 

— — Cristine virgin:s. 

— - Jacobi apostoli Christofori et Cueufati martirum. 

— Anne matris Marie. XII T!. 

—  Olaui regis et martiris. XII I. 

August: 

. Ad vinceula S. Petri. FHusebi episcopi et marttris. 

Non. Aug. Inuentio sancti Stephani protomartiris. XII I. 

. Aug. 

Id. 

translacio Sancti Olawe. 

Oswaldi. XII I. 

Aug. Sixti pape et martiris confessoris felterssimi et 

Agapite martiris. 

— — Criact cum soctis suis. 

—  Vigilia S.Laurencij. Romani martiris. 

— $8. Laurentij leuite et martyris. XII I. 

— Tyburtij martyris. D spinea corona. 

Kal. Sept. Fusebii presbyteri confessoris. Vigilias. Marie. 

— Assumpcio sancte dei genetricis Marie. XIII. 

— Octava S. Marie virgimis. XI1I I. Timothei 

et Simphoriami. 

— -— Bartholomei apostoli. XII I. 

— — Lodouici confessoris. XII Il. Genest martiris. 

—  OctavaSancti Bernardi. Rufi martiris. 

— — Augustini episcopi et confessoris. XII I. 

— -Decollatio sancti Johannis baptiste. XII I. 

Sabine virginis. 
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Kal. Sept. 

VIII Id. Sept. 
XVIII Kal. 

KO 

XII — 

XI — 

Kal. Nov. 

Non. Nov. 

III Non. 

XIII Kal. 

XIII — 

XII — 

TE 

Oct. 

September: 

Egidi abbatis. 

Natiuitas gloriose virginis. XIT I. 

FHxaltatio sancte erucis. XII I. 

Qctava s. Lucie. XII I. Nicomedis martiris 

confessoris. 

wigilia Mathei. 

Mathei apostoli et euangeliste. X1I I. 

Mauricij cum sociis suis. XIT I. 

Dedicacto monasterit momialium Asloie. Cosme 

et Justi. 

Michaelis archangeli. XII I. 

Ieronimi presbyteri et confessoris. XIT I. 

Oktober: 

. Marcei pape Marcelli Appullei Sergi et Bachi mar- 

tirum. 

Benedicte virginis. 

Festum reliquarum. 

. Vndecim milium virginum. XII I. 

Cordule virginis. 

Vigilia apostolorum Simonis et Iude. 

Apostolorum Simonis et Iude. 

November: 

Omnium sanctorum. XII (.  OCesarti et FEustachii 

cum SO0CUiS SUS. 

Malachie episcopi et confessoris. XII I. 

Nov. Sancti Martini episcopi. XII I. 

Dec. Octava S. Martini. 

Sancte Elizabeth confessor:s. 

Edmund: regis et martiris. 

Cecilie uirginis et martiris. XII I. 

Clementis pape martiris. XII I. 
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VII Kal. Dec. Caterine uirginis et martiris. XII I. 

II — —  Andree apostoli. XII I. 

December: 

VIII Id. Dec. Nicholai episcopi et confessoris. XII I. 

VI — —  Conceptio sancte Marie virginis. XII I. 

Idus Dec. Lucie uirginis et martyris. XIII. 

XVII Kal. Jan. Barbare virgims. artidhald: h: ko: hakons. 

XVI — — Mic incipiatur O sapientia. 

XI — —  Thome apostoli. XII I. 

IX — —-  Vigilia natalis domini. 

VIII — — Natiuitas Domini Nostri. hwn skal læses i de 

domina. 

VI — —- Sancti Johannis apostoli et euangeliste. XII I. 

V — —- Sanctorum innocentium martyrum. XII I. 

III — —  Passio sancti Thome Cantuarensis episcopi. 

SID br 
II — — Sancti Siluestri pape et confessoris. XII I. 

Af dette Aftryk vil det sees, at det oprindeligt engelske Ka- 

lendarium er omdannet dels ved Udraderinger, dels ved Tilføielser 

til Brug for et kirkeligt Institut i Norge. Det er ligeledes synligt, 

hvilket Institut dette er, tbi den eneste locale Notits angaar (se 

27 Sept.) Nonneklosteret i Oslo, Nonneseter. Kalendariet er 

altsaa i Begyndelsen af 16de Aarhundrede aniagt til Register 

over de kirkelige Festdage i Nonneseter; og det faar alt- 

saa Betydning som liturgisk Kilde for et norsk Kloster. Blandt 

disse liturgiske Notitser er ikke den mindst vigtige den, som næv- 

ner ,h: ko: hakon*, hvilket vistnok ikke kan læses anderledes 

end ,hellig kong hakon*. Men dennes Aartid (2: Dødsdag) høiti- 

deligholdtes den 16de Dec., hvilket er Haakon Haakonssøns, 

ikke Haakon Magnussøns Dødsdag. Denne Oplysning kunde forkla- 

res paa to Maader. Man kunde tænke at Haakon Haakonssøn 1 sit 

Testamente har sørget for sit Aartidehold i Nonneseter, og at dette 

er opretholdt her i sin rette Skik, indtil at, da (omkr. 1520) Haakon 

V's Hellighed proclameredes, Nonnerne forvexlede de to Haakoner 
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og overførte paa sin Haakon hvad der gjaldt Haakon V. Men rig- 

tigere er det vistnok at formode, at den samme Forvexling er 

skeet ogsaa med Mariakirkens Helgen: man har ladet de to ansete 

og berømmelige Konger af samme Navn flyde sammen i én Idé- 

kreds og paa ham overført Helgennavnet; denne Helgen har da 

laant ,Aartidehold* (16 Dec.) fra Haakon Haakonssøn, men Hvile- 

sted (Mariakirken) fra Haakon Magnussøn. Det kan nemlig ikke 

nægtes, at ogsaa Folkevisen om den ,hellige Haakon* forudsætter 

en saadan Sammenblanding: ogsaa her minder Skotlandstoget om 

Haakon Haakonssøn, men Kongens Død og Begravelse om Haakon 

Magnussøn. Det bliver saaledes vistnok det retteste at betragte 

Dyrkelsen af den hellige Haakon i Oslo og Visen om ham som to 

omtrent samtidige Ytringer af den samme Tendens: man kjendte i 

Begyndelsen af 16de Aarhundrede kun dunkelt en ældre Konge af 

Navnet ,Haakon*, en kraftig Konge og Lovgiver, som omtaltes i 

ældre Lovbøger, og om hans Hvilested.i Oslo udviklede sig en 

Dyrkelse, der ogsaa optog i sig Elementer fra en endnu ældre 

Haakon. 



Om ammoniumbasernes chromater, 

af 

Th. Hiortdahl. 

(Foredraget i mødet d. 28de novbr. 1879). 

Medens chromsyren med alkalimetallerne danner udmærkede 

krystalliserede salte. i tvende charakteristiske rækker, de gule 

salte, normale og isomorphe med de svovlsure, samt de røde eller 

dichromsure salte, kjender man kun lidet til dens forbindelser med 

de organiske baser. De få af disse, som ere fremstillede, synes 

overhovedet at være lidet charakteristiske og lidet bestandige; de 

ere isærdeleshed dichromater; af normale chromater kjendes der- 

imod næsten ingen; man har alene erholdt brucinsaltet og tetræt- 

hylammoniumsaltet, men det sidste har man neppe kunnet frem- 

stille i krystalliseret form. 

Af de hidtil kjendte dichromater er det af Lauth fremstillede 

dicehromsure trimethylphenylammonium, [NC, H, (CH), ]» 

Cr, 0,, det mest charakteristiske. Jeg har fremstillet og nærmere 

undersøgt dette smukke salt, der er tungt opløseligt i vand, og 

som ved inddampning udskiller sig som mørke tunge oliedråber, 

der først efter nogle dage stivner til en masse ganske små, men 

særdeles skarpe og tydelige krystaller. Krystallerne, der ere gan- 

ske fladerige, høre til det monokline system: 

a:b:c=0,3520:1:0,5501; B = 73" 17". 
Saltet er ikke meget bestandigt og synes navnlig ikke at tåle dags- 

lysets indvirkning. 

Ved en undersøgelse af de organiske basers forbindelser, hvor- 

med jeg for tiden er beskjæftiget, har jeg bl. a. fundet, at tetra- 
Vid.-Selsk. Forh. 1879. No. 12. 1 
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methylammonium meget let danner 2 særdeles vel charakteriserede 

forbindelser med chromsyren, en rød og en gul, begge med hen- 

syn til sammensætningen ganske svarende til de tvende alkalisalte. 

Dicbromsurt tetramethylammonium, [N(CB,), ], Cr, 07, 

fremstilles bedst af dichromsurt sølv og tetramethylammoniumjodid; 

opløsningen giver ved langsom inddampning meget let smukke tavle- 

formede krystaller, hvis farve ligner det dichromsure kalis. Ana- 

lysen gav 28,09 pct. chrom, medens den efter ovenstående formel 

beregnede mængde er 28,76. De i vand meget let opløselige kry- 

staller høre til det rhombiske system: 

a:b:c=0/6168:1>0,4986: 

Ved at dekomponere det normale sølvchromat med tetramet- 

hylammoniumjodid erholdtes en ren gul opløsning, der ved stærk 

koncentration gav ret smukke gule pyramider af chromsurt 

tetramethylammonium, [N(CB,);], Cr O,. Dette salt, der er 

endnu lettere opløseligt end det foregående, krystalliserer ligeledes 

i det rhombiske system: 

a:b:c=0,4802:1:0,8011. 

Det er tydeligvis isomorpht med det vandfrie svovlsure 

natron, Na, S0,, hvor 

a:b:c=0,4734: 1 20,8005, 

og således rimeligvis med det vandfri chromsure natron, hvis kry- 

stalform endnu ikke kjendes. 

Denne isomorphisme er ikke blot ganske i samklang med de 

analogier i chemisk henseende, som ammoniumbaserne overhovedet 

vise med alkalierne, men stemmer også godt med en tidligere 
lagttagelse af v. Lang, hvorefter det salpetersure tetramethylam- 
monium, N(CHz), NO,, synes at være isomorpht med natronsalpeter, 
Na NO,. 



Raadmændene i de norske Kjøbstæder i 

Middelalderen. 

Af 

Yngvar Nielsen. 

(Foredraget den 14 November 1879). 

I Middelalderens Historie spille de norske Kjøbstæder kun en 

underordnet Rolle. Om en Bybefolkning som en Klasse eller 

Stand for sig selv er der kun undtagelsesvis Tale, og det viser 

sig da altid, at den i politisk Henseende egentlig ikke har kunnet 

gjøre sig gjældende. Kjøbstædernes økonomiske Forhold, deres 

Handel og deres Stilling i det hele taget lade sig ogsaa kun i 

sjeldnere Tilfælde belyse noget nærmere. Man ser kun, at de ere 

lammede i sin Udvikling netop paa den Tid, da de skulde skyde 

Vækst, og at de ikke kunne optage Konkurrensen med de frem- 

mede Faktorier, som fra det trettende Aarhundrede af efterhaanden 

voksede op paa de Steder, hvor der var nogen mere betydelig 

Handelsrørelse. Kontoret i Bergen, der ialfald i de nærmeste Aar 

efter 1340, om ikke allerede før, havde faaet det fast afsluttede 

Præg, som det siden bevarede gjennem flere Aarhundreder, og de 

tydske Kolonier i Oslo og Tunsberg vare i denne Henseender de 

norske Kjøbstæder aldeles overmægtige. 

Hvad der under denne Kamp i en betydelig Grad bidrog til at 

gjøre de norske Kjøbstæders Stilling vanskelig, var netop det, at deres 

Indbyggere i Grunden ikke udgjorde nogen særegen Stand. Det 

norske Samfund havde i denne Henseende ikke fulgt med sin Tid. 

For at kunne tilveiebringe nærmere Oplysninger om, hvorledes de 
Vid.-Selsk. Forh. 1879. No. 13. 1 
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norske Kjøbstæder i Middelalderen fik sin Befolkning, og af hvilke 

Bestanddele denne var sammensat, har jeg gjennemgaaet Diploma- 

tariet og de øvrige Kilder, hvorfra det kunde ventes at erholde 

saadanne. Som det første Resultat af denne Undersøgelse kan 

jeg nu fremlægge en Række Fortegnelser over Raadets Medlem- 

mer i de norske Kjøbstæder indtil Udgangen af den Tid, der om- 

fattes af Diplomatariets Aktstykker. 

Jeg skal ved denne Leilighed ikke nærmere indlade mig paa 

Raadets Oprindelse og dets Stilling i Kommunen og saaledes hel- 

ler ikke berøre Spørgsmaalet om dets Forhold til de ældre , For- 

mænd*, som allerede omtales i det tolvte Aarhundrede. Hvad jeg 

her har havt for Øie, har været at faa Rede paa de Samfunds- 

klasser, fra hvilke Raadet hentede sine Medlemmer, og at se, 

hvilke Slutninger deraf kunne udledes for Kjøbstadsborgernes Stil- 

ling i det hele taget. 

Et Blik paa de i det følgende meddelte Raadmandslister vil 

straks vise, at Raadet i alle norske Kjøbstæder gjennem hele Mid- 

delalderen saagodtsom udelukkende har bestaaet af indfødte Med- 

lemmer og kun i meget sjeldne Tilfælde kan opvise Mænd, hvis 

Navne ikke tyde paa norsk Herkomst. Dette er noget, som stem- 

mer vel med, hvad der ellers vides om de gamle tydske Kjøb- 

mænds Utilbøielighed til at blande sig i de norske Samfund. Netop 

fordi det i Norge lykkedes dem at holde sig for sig selv uden at 

gaa op i Mængden af indfødte Kjøbstadsborgere, blev deres Op- 

hold i Landet uden nogen Nytte for dette. I det modsatte Til- 

fælde vilde de have bragt den norske Bybefolkning en Tilvækst af 

foretagsomme og dygtige Medlemmer, der i enhver Henseende vilde 

have været til dens Fordel. I min Bergens Historie (S. 189) har 

jeg nærmere omhandlet dette og der paavist, hvorledes det var en 

stor Ulykke, at vort Land tabte al den merkantile Dygtighed, af 

hvilken de fremmede Kjøbmænd i dets Byer vare i Besiddelse. 

Hvis de tydske Indvaanere i Bergen, Oslo og Tunsberg vare 

gaaede op i sine norske Omgivelser, vilde dette rimeligvis have 

bidraget mægtig til, at der i Landet kunde have udviklet sig en 

afsluttet selvstændig Borgerstand. Thi, som allerede antydet, en 
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saadan fandtes ikke før. Sagaerne tale hyppig om Bymændene i 

de forskjellige Kjøbstæder; men alligevel har der kun bestaaet 

en ringe Forskjel mellem By- og Landbefolkning. Hvad man i 

vor ældre Historie kan kalde Stædernes Privilegier, de Retterbøder, 

der af de forskjellige Konger vare tilstaaede Kjøbstæderne, gaa 

ikke ud fra den Forudsætning. at disses Indbyggere udgjorde en 

særegen Stand. En skarp Grænse mellem Bymænd og Landalmue 

lader sig saaledes ikke trække. En Flerhed af Stædernes Ind- 

byggere har maaske gjennem sine Interesser været ligesaa stærkt 

knyttet til Landet, som til den By, hvori de boede. Det er be- 

kjendt, hvorledes de store Ætter paa Landet eiede Bygaarde, som 

de dels selv beboede, dels udleiede til Brug for Byernes Handels- 

mænd. Man har heri rimeligvis en Levning fra ældre Tider, da 

Handelen væsentlig var i Aristokratiets Hænder. Paa samme 

Maade synes ogsaa mange andre at have delt sig mellem By og 

Land. Af de egentlige Kjøbmænd var det maaske først sent, at 

et større Antal har slaaet sig ned som fastboende. Ogsaa dette 

bidrog til at give den hele Bybefolkning et vekslende, ubestemt 

Præg og svække dens Modstandsevne lige overfor den fremmede 

Konkurrense, der altid udenfor Landet havde et fast Rygstød. 

Under Forhold som disse kan det ikke ventes, at der i de 

ældre Raadmandslister fra vore Kjøbstæder vil findes Spor af et 

arveligt Bypatriciat. Der findes rigtignok undertiden Navne, der 

tyde paa, at en Søn har efterfulgt sin Fader som Raadmand:; 

men mange ere disse ikke. Et saadant Patriciat har hos os først 

kunnet udvikle sig i en senere Tid. Forat dette kunde ske, var 

det nødvendigt, at selve Bybefolkningen havde fæstet sig mere, 

end Tilfældet var gjennem Middelalderen. 

Mellem Kjøbstædernes Raadmænd og i det hele taget mellem 

deres mere anseede Medlemmer har der rimeligvis altid været 

Hirdmænd, og navnlig kan dette formodes at have været Tilfældet 

efter den Forandring, der under Magnus Lagabøter var foregaaet 

med Hirden. Naar f. Ex. i 1378 en Mand, der kaldes Arnfinn 

Guldsmed, nævnes i et Kongebrev som Medlem af en Hirddomstol 

(Dipl. Norv. IT, No. 453), da har man rimeligvis i ham et Exem- 
le 
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pel paa en bergensk Bymand, der har drevet et Haandverk, men 

alligevel til samme Tid har været Kongens haandgangne Mand og 

nydt de dermed følgende Forrettigheder. Gjennem hele det fjor- 

tende Aarhundrede forekommer der saadanne Byhirdmænd mellem 

de Raadmænd, hvis Navne i Diplomerne ere bevarede til vore 

Dage. Da Skjoldmærkerne gik over til at være arvelige, og da 

der udviklede sig en 'afsluttet Adelstand. talte denne ogsaa Med- 

lemmer mellem Bybefolkningen og Kjøbstædernes Raadmænd. En 

Bymand kunde ligesaavel som den, der altid boede paa Landet, 

tilhøre en adelig Æt, og den af ham drevne Næring var i denne 

Henseende ingen uoverstigelig Hindring for, at han bevarede sit 

Skjoldmærke og Adelskab. Men det var dog kun Smaaætterne, 

hvis Medlemmer have indtaget saadanne Stillinger. En Mand, som 

Væbneren Ulf i Tyvekil (Tjufkil), der i 1493 var en af Kong- 

helles Raadmænd, har rimeligvis tilhørt en af de forholdsvis tal- 

rige adelige Smaaætter, der i den senere Middelalder havde sit 

Hjem i Viken. Derimod kan der neppe anføres noget Exempel 

paa, at et Medlem af en af de mægtige gamle Storætter i det 

søndenfjeldske, som i det nordenfjeldske paa samme Maade, har 

været Medlem af en Kjøbstads Raad. Disse Ætter vare gjennem sine 

Interesser for en altfor overveiende Del knyttede til Landet, til at 

deres Medlemmer kunde overtage en saadan Stilling, som desuden 

ogsaa maatte blive for ringe for dem. Dette var derimod ikke Til- 

fældet med de mindre betydelige Ætter, der ikke indtoge en tilsva- 

rende Plads i Samfundet og heller ikke vare i Besiddelse af store 

Jordegodser. For deres Medlemmer kunde det ligge nær at gaa 

over i Bykommunerne og der træde ind i Raadet. Med det for- 

haandenværende knappe genealogiske Materiale kan man neppe 

vente at paavise, hvilke Ætter der saaledes har havt Medlemmer 

i Byernes Raad. Maaske har Væbneren Kristjern Thorbjørnssøn i 

Bergen tilhørt den hardangerske Æt paa Sandven. 

I Almindelighed kan det maaske antages, at mange Raad- 

mænd, om de end ikke have tilhørt et mere udviklet Bypatriciat, 

dog have hørt til det lavere Aristokrati, uden at det imidlertid i 

de enkelte Tilfælde kan afgjøres, hvorvidt de have været Med- 
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lemmer af dette. At der for at blive Raadmand udfordredes en 

vis Anseelse og Velstand, maa antages som sikkert. Men de be- 

høve ikke derfor alle at have været Handelsmænd. Foruden at 

ogsaa den høiere Bondestand har været repræsenteret inden 

Raadet, finder man der fremdeles Haandverkere, hvis Stilling 

altsaa ikke har udelukket dem fra at faa Sæde i Byernes Styrelse, 

saaledes som det var Tilfældet i de tydske Stæder. 

Den, som engang var optagen i et Raad, er formodentlig for- 

bleven der indtil sin Død, eller saalænge han selv ønskede det. Der 

er i Kilderne intet Spor til, at Raadets Medlemmer regelmæssig 

ere traadte af efter Tur. Heller ikke synes der her at have været 

en saadan Ordning, at kun en Del af Raadet var i Virksomhed, 

medens de øvrige skiftedes til at være fri. Dette brugtes i 

Tydskland. 

Om Antallet af Raadmænd i de enkelte Byer haves — uden- 

for Bergen — ingen paalidelige Oplysninger. I denne By var det, 

ialfald fra 1528 af, fire og tyve. I Konghelle omtales seks Raad- 

mænd i samme Aar (1493), i Oslo var der 1389 mindst syv 

og 1408 ligesaa mange, 1438 mindst otte, 1498 mindst syv og I - 

1547 ligesaa mange. I Tønsberg nævnes 1446 tolv Raadmænd og 

1494 ni. I Bergen omtales 1337 ti Raadmænd, 1419 tolv, 1531 

atten, 1535 sytten. Maaske har i de større Byer det regelmæssige 

Tal været tolv, hvilket kun i Bergen er forøget til fire og tyve 

efter 1528. 

Oprindelig havde Raadet ingen Formand. Endnu i det Ud- 

kast, der i 1436 udarbeidedes til en fornyet Unionsakt, forudsæt- 

tes Raadet som den eneste Repræsentation for de norske Kjøbstæ- 

der. Faa Aar efter er der imidlertid heri foregaaet en Forandring, 

idet der nævnes Borgermestere i flere Byer. Dog er dette ikke 

samtidig skeet i alle. I Bergen og Throndhjem vedblev saaledes 

Raadet at bestaa paa samme Maade som tidligere, uden nogen 

saadan Formand, lige ind i det sekstende Aarhundrede. Borger- 

mesternes Antal var, saavidt det kan sees, en eller to. Af de 

øvrige kommunale Funktionærer var Byfogden den ældste; hans 
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Embede var det samme som den gamle Gjaldkyres. I Diplomerne 

nævnes der jævnlig Byfogder i de forskjellige Kjøbstæder. 

Efter disse forudskikkede Bemærkninger skal jeg i det følgende 

meddele Lister over Raadets Medlemmer for hver By, forsaavidt 

disses Navne nu kjendes. Eftersom Trykningen af Diplomatariet 

skrider frem, vil der formodentlig komme nogle saadanne til; men 

dette vil dog sandsynligvis ikke blive mange, og de her meddelte 

Lister kunne saaledes paa det nærmeste betragtes som fuldstændige. 

Konghelle. I denne By, der neppe har havt nogen større 

Betydning, nævnes der i 1500 en Borgermester, hvis Tilnavn var 

Skylling. (Dipl. Norv. V, No. 989). Efter Holmberg, Bohuslåns 

beskrifning, II, S. 144, skal Konghelle allerede omkring 1484 have 

havt to Borgermestere, Henrik Stæker og Gerik Brun. Af Raad- 

mænd omtales der kun syv, af hvilke dog de to første kunne være 

tvivlsomme. 

Axel Olssøn, 1493. 

Ulf i Tiwikiill (af Vaaben), 1493. 

Erik Halvardssøn, 1493. 

Olaf Haakonssøn, 1493. 

Svend Haakonssøn, 1493. 

Markord Stecker, 1493. 

Lars Haakonssøn, 1500. 

Marstrand. Her nævnes i 1485 borgemestere radmenn oc menigh 

almoge, ligesom til samme Tid ogsaa en Raadstue omtales i denne 

By. (Dipl. Norv. V, No. 930). I 1502 nævnes der her to Bor- 

germestere, Jens Rask af Vaaben og Thorstein Olssøn. (Smstds. 

V, No. 992). Jens Rask havde denne Stilling ogsaa i 1508. (Smstds. 

III, No. 1043). I 1455 synes her kun at have været Raadmænd, 

men ingen Borgermestere. (V, No. 793). Ingen Raadmænd nævnes 

fra denne By ved Navn. 

Qddevald havde i 1508 en Borgermester, Laffris Sænckeller. 

(Dipl. Norv. III, No. 1043). I 1517 omtales, at Byen havde en 

saadan Embedsmand. (II, No. 1056). Allerede i det femtende 

Aarhundrede har der for øvrigt her været Borgermestere; i 1493 

forekommer der saaledes to Mænd, som vikarierede for Borger- 
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mesteren i Oddevald (IX, No. 415). I 1497 omtales en Byfoged 

ji Oddevald (V, No. 978). Her nævnes kun en énkelt Raadmand, 

Thore Thorbjørnssøn, 1493. 

Sarpsborg havde i 1489 en Raadstue, der ogsaa omtales 1492 

og 1551. (Dipl. Norv. III, No. 981, 1170; IX, No. 400). Den 

første Borgermester, som omtales i denne By, er Lambrikt Gjerts- 

søn, der nævnes gjentagne Gange i Aarene 1489—1515, sidste 

Gang sammen med en Kollega, Baard Anderssøn, og ligesaa i 

1494 sammen med Frik Simonssøn, der imidlertid igjen i 1495 

omtales som Raadmand. I 1551 nævnes her ogsaa to Borgerme- 

stere, Paal Reidarssøn og Haakon Snab. (Dipl. Norv. I, No. 965, 

1046; II, No. 977; III, No. 1043, 1170; IX, No. 400). 1487 omta- 
les kun Raadet i Almindelighed som dømmende med Borgarthings 

Lagmand. (D.N. VII, No. 498). Af Raadmænd nævnes følgende ti: 

Vollegasth Jenssøn, 1489. 

Erik Simonssøn, 1489, 1492, 1495. 

Nils Sigurdssøn, 1487, 1489, 1492 (af Familien Råsehsvard) 

Anders Ulfssøn, 1491. 

Anders Olssøn, 1492. 

Bjørn Vidarssøn, 1491, 1492. 

Paal Reidarssøn, 1541. 

Arnfast Bjørnssøn, 1541, 1551. 

Ivar Nilssøn, 1551. 

Helge Aslakssøn, 1551. 

Oslo havde en Raadstue, der jævnlig omtales gjennem hele 

det fjortende, femtende og sekstende Aarhundrede, første Gang i 

1329. (Dipl. Norv. IV, No. 185). Stadens første Borgermester 

var Henrik Wittenhagen, som i 1434 og 1435 kaldes Bymand, Bor- 

ger og Lagrettesmand (III, No. 729; V, No. 638, 648), i 1438 var 

Raadmand (VIII, No. 302) og derefter i 1439 nævnes som Borger- 

mester (I, No. 771). I 1448, 1449, 1453 og 1455 var han fremde- 

les i denne Stilling (I, No. 809; II, No. 798; V, No. 794; VI, No. 

529), men var død før 1461 (V, No. 838, 840). I 1439 nævnes der 

endnu en anden Borgermester, Aske Thorgeirssøn, (V, No. 6%5), 

der dog ikke senere forekommer og saaledes rimeligvis kan anta- 
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ges at være død snart efter. 1477 og 1488 nævnes Eiliv Nilssøn 

som Borgermester i Oslo, i 1496 og 1498 Helge Bjørussøn og 

Henning Kock, den sidste ogsaa i 1499, i 1513 Bengt Haakonssøn 

og Bjørn Gunnarssøn, i 1516 og 1519 Bjørn Gunnarssøn og Sigurd 

Helgessøn, i 1527 Bjørn Gunnarssøn og Gunnar Rolfssøn, i 1543 
Peder Fynbo, som i 1538 var sammen med Bjørn Gunnarssøn, i 

1547 Thrond Jonssøn og i 1558 Rolf Olssøn, (II, No. 991, 1043, 

1053, 1139; III, No. 1150, 1177; V, No. 979, 984, 1051). Byfog- 
der i Oslo omtales i Dipl. Norv. II, No. 517; V, No. 984; VIL No. 

550, 769; VIII, No. 354. Af Byens Raadmænd nævnes føl- 

gende 108: 

Olaf i Thoragaarden, 1321. 

Ragnald i Kyrningen, 1321. 

Eystein i Karnen, 1321. 

Jon Arnessøn, 1358. 

Erik Arnessøn, 1358. 

Thore Gudleikssøn, 1358, c. 1360. 

Thrond Bjarnessøn, c. 1360. 

Geirmund Ketilssøn, 1365. 

Paal Jonssøn, 1365. 

Helge Halvardssøn, 1383, 1385, 1390. 

Arne Erikssøn, 1383, 1389, 1392. 

Agmund Arnessøn, 1385. 

Alf Gunnrødssøn, 1385. 

Haakon Olafssøn, 1385. 

Nisse Bjørnssøn, 1385, 1389, y før 9 April 1396. 

Aslak Gudmundssøn, 1385, 1389, 1390. 

Smid Gunnarssøn, 1389. 

Eindride Sigurdssøn, 1389. 

Tidik Eilivssøn, 1389, 1391. 

Albrecht Engelbrechtssøn, 1389. 

Haakon Thoressøn, 1390, 1391, 1400, 1406, 1408. 

Ulf Lafrantssøn, 1391, 1393, 1398, 1401, 1402. 

Gudbrand Nikolassøn, 1393. 

Audun Roarssøn, 1398. 
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Ingjald Paalssøn, 1399. 

Ingjald Thorkilssøn, 1399, 1406. 

Jon Gregoriussøn, 1403, 1404. 

Reidulf Jonssøn, 1403, 1408, 1419. 

Thorgeir Reidarssøn, 1404. 

Sæbjørn Dagssøn, 1406, 1408 (i 1421 Lagmand). 

Asmund Audunssøn, 1406, 1413, 1414. 

Heneke von Dem, 1408. 

Bjarne Audunssøn, 1408. 

Stjostulf Thoressøn, 1408. 

Arnulf Audunssøn, 1408, 1413. 

Bjarne Amundssøn, 1411. (Eiede en Gaard i Thrykstad, D. N. 

VI, No. 533). 

Aske Thorgeirssøn, 1413, 1429, 1431, 1432, 1434, 1438. 

Henrik Røplin, 1413. 

Smid Anundssøn, 1414, 1421, 1437, 1438. 

Gudbrand Brun, 1419. 81 

Olaf Erikssøn, 1421, 1422, 1429, 1434. 
Gudbrand Olafssøn, 1423. 

Ivar Thorsteinssøn, 1423. 

Olaf Jönssøn, 1431, 1437, 1439, 1440, 1443, 1445, 1448, 1451, 
1456, 1457, 1459. 

Jens Lafrantssøn, 1433, 1434, 1437, 1439, 1444, 1445. 

Harald Erlingssøn, 1434, 1435, 1437, 1440, 1444, 1445, 1446, 

1448, 1453, 1456. 

Thorkel Thorbjørnssøn, 1434, 1436, 1439. 

Herlaug Matssøn, 1435, 1437, 1438, 1440. 

Gerike Emendorp, 1438. i 

Haakon Hoskuldssøn, 1438. 

Halvard Hallessøn, 1438, 1440, 1443, 1448, 1450, 1456, 1460. 

Thorkel Thorgeirssøn, 1440, 1443. 

Harald Aslakssøn, 1444, 1446. 

Thorstein Olafssøn, 1444, 1445, 1446, 1453, 1455, 1456, 

Olaf i Hjalparagaarden, 1445. 

Jon Bjørnssøn, 1446. 
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Agmund Thorleifssøn, 1448, 1450, 1460. 

Haavard Askessøn (af Vaaben), 1451, 1453, 1464. (Omtales i 

1448 som Borger. 1461 var han Lagmand). 

Brynjulf Bjørnssøn (af Vaaben), 1453, 1454, 1457, 1472, 1475. 

Paal .. derssøn (af Vaaben), 1454. 

Thorkil Gerulfssøn, 1459. 

Brian Brio 0 1460: 

Agmund Thjostulfssøn (Holk), 1460, 1475, 1477. 

Jesse Jepssøn, 1460, 1475, 1482. 

Truls Askessøn (Thorgils Askessøn Brun), 1459, 1460, 1464, 

1466. 

Helge Herlagssøn, 1466. 

Eiliv Nilssøn, 1471, 1475. 

Agmund Vikingssøn, 1475, 1485, 1490. 

Arnstein Jonssøn, 1477. 

Gerulf Thorkildssøn, 1477, 1485, 1488, 1498, 1499. 
Thormod Nilssøn, 1480. 

Gunnar Haakonssøn, 1485, 1488, 1492, 1496, 1498. 

Simon Henrikssøn, 1485, 1489, 1493. 

Helge Bjørnssøn, 1487, 1488, 1489, 1492, 1493, 1494. 

Herlag Ulfreidenssøn, 1494. 

Thord Skott, 1496, 1498. 

Bertel Kok, 1498. 

Thorgeir Paalssøn, 1498. 

Jon Bjarnessøn, 1498. 

Sigurd Helgessøn, 1498. 

Thord Thoressøn, 1499. 

Paal Tolfssøn, 1499, 1508, 1519. 

Helge Asserssøn, 1512. 

Asser Kræmmer, 1516. 

Bent Jude, 1516. 

Jens Aagessøn, 1527. 

Rolf Borgarssøn, 1527. 

Bertel Pinsson, 1527. 

Olaf Jakobssøn, 1527. 



CHRISTIANIA VIDENSK.-SELSK. FORHANDL. 1879. No. 13. 11 

Hans Ryan, 1527. 

Tolf Borgarssøn (rimeligvis den samme som Tolf i Dale), 1527. 

Peder Prip, 1533. 

Jon Eskildssøn, 1534. 

Svend Knutssøn, 1540. 

Bjørn Hallandsfar, 1541. 

Hans Fynbo, 1541. 

Søfren Bundtmager, 1541, 1547. 

Finn Nilssøn, 1541. 

Gunnar Rolfssøn, 1544. 

Nils Stub, 1544, 1547, 1558. 

Peder Nilssøn, 1544, 1547. 

Gudbrand Jonssøn, 1544, 1547. 

Bjørn Pederssøn, 1547. 

Sigurd Jonssøn, 1547. 

Mikkel Hallessøn, 1547. 

Severin Jenssøn, 1554. 

Olaf Nilssøn, 1558. 

Heming Arvidssøn, 1558. 

Hamar havde i 1496 en Raadstue (D. N. II, No. 992). Deri- 

mod nævnes der ikke nogen Raadmand eller Borgermester fra 

denne By, som i det hele ikke kan have havt nogen større Betydning 

undtagen som Biskopssæde. 

Tunsberg havde i 1446 en Raadstue, der ogsaa nævnes flere 

Gange' senere, 1 1447, 1494, 1499, 1547 og 1559 (Dipl., Norv. II, 

No. 1147, 1156; III, No. 793, 990; VI, No. 501; VIII, No. 447). 
Raadstuen var i 1446 i Gaarden Haralden (VI, No. 501). Allerede 

i 1443 omtales der her en Borgermester, Clauis Bærinson (II, No. 

752), som atter nævnes i 1444 og 1446 (I, No. 788; X, No. 188) 

samt 1452. I 1464 forekommer Jusse Pederssøn som Borgerme- 

ster, i 1491, 1494, 1495 og 1510 Eyvind Olafssøn, i 1515 Pe- 

der Knutssøn, i 1535 Olaf Bentssøn, der 1539 nævnes sammen 

med Erik Perssøn, men senere kun som Raadmand, og i 1547 

Laurits Holk, der igjen nævnes i 1551, 1552, 1554 og 1555, for 

det meste sammen med Peder Jonssøn eller Per Svenske. (D.N.1I, 
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No. 1082, 1116; II, No. 1049, 1130, 1147, 1156; IIT, No. 990; IV, 

No. 139, 1128, 1129, 1136; V, No. 1124, 1130). Af Byfogder nævnes 

bl. a. i 1436 Gaute Erikssøn, i 1466 Torgils Pederssøn, i 1510 og 

1515 Ingvar Olssøn og i 1533 Lars Fynbo (I, No. 752, 800, 1082: 

II, No. 1049). Af Raadmænd omtales følgende 89: 

Jon Alfssøn, 1390. 

Thorgils Thorgeirssøn, 1390. 

Gerd Gerdssøn, 1390, 1391, (1397), 1420. 

Orm Haavardssøn, 1390, 1393. 

Birge Helgessøn, 1391. 

Roald Jonssøn, 1391, 1393. 

Nerid Bjørnssøn, 1391. 

Hallad Skjoldulfssøn, 1393. 

Helge Arnessøn, 1391. 

Asgaut Nikolassøn, 1393, 1398, 1400, 1403, 1412, 1416, 14921. 

Tidik Skytte, (1397?) 

Svale Jonssøn (1397?) 

Thorgard Alfssøn, (13977?) 

Brand Gunnarssøn, (1397?) 

Hans Vedikssøn, 1398, 1402, 1407. 

Anund Sigurdssøn, 1398, 1416, 1421. 

Agmund Einarssøn, 14083. 

Jon Peterssøn, 1403. 

Gaut Ivarssøn, 1407. 

Agmund Kinadssøn, 1416, 1421. 

Haakon Helgessøn, 1416, 1491. 

Ivar Gautssøn, 1416. 

Arne Thorgeirssøn, 1402, 1413, 1421. 

Helge Agmundssøn, 1421. 

Bjørn Thorleifssøn, 1420. 

Henrik Wittenhagen, 1424, 1466. 

Gunleik Thordssøn, 1412, 1424, 1431, 1434. 

Jens Jenssøn, 1431. 

Sigurd Nilssøn, 1431, 1446, 1452, 1459. 
Bernt Lyneborg, 1431, 1433, 1434, 1435, 1446. 
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Thord Thorbjørnssøn, 1434, 1439, 1446. 

Thewes Twchim (Thews Thucum), 1435, 1446, 1447, 1452. 

Audun Bjørnssøn, 1436. 

Haakon Eskildssøn, 1439. 

Beneke Brøkær, 1442, 1446, 1456, 1461, (død før 8 Septbr. 1469). 
Audun Halvardssøn, 1442, 1447, 1452. 

Anders Eggertssøn, 1446, 1451, 1465. 

Sveinung Asmundssøn, 1446, 1459. 

Olaf Helgessøn, 1446, 1455, 1456, 1459. 
Reider Ramffn, 1446. 

Gunne Pederssøn, 1446, (1 1447 Byfoged) 

- Jusse Pederssøn, 1446. 

Anders Pederssøn, 1446, 1447. 

Paal Thorgeirssøn, 1446. 

Gudbrand Thoressøn, 1446. 

Sarias i Furten, 1447. 

Hans Sass, 1452. 

Markvard Sølvessøn, 1452. 

Lafrants Hanssøn, 1452. 

Piill Lafrantssøn, 1455. 

Mattis Skenk, 1456, 1466. 

Bjørn Ramundssøn, 1459, 1466. - (Navnet Ramund forekommer 

i 1431 i Slagn; VI, No. 449). 

Herman Kock, 1459. 

Reidar Taraldssøn, 1459. 

Peter Lyneborg, 1456, 1461. 

Magnus Thorsteinssøn, 1465, 1474. 

Jakob Strug, 1466. 

Gerik Sigurdssøn, 1466. 

Paal Pederssøn, 1466. 

Peder Jenssøn, 1466, 1469. 

Knut Erikssøn, 1478, 1494. 

Trud Pederssøn, 1478, 1481. 

Eyvind Olafssøn, 1481. 

Thormod Jonssøn, 1481, (1487 Lagmand). 
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Truls Bjørnssøn, 1491. 

Thorleif Svendssøn, 1491. 

Thore Thorgeirssøn, 1491, 1494. 

Jon Jonssøn, 1494. 

Thorstein Thoressøn, 1494. 

Ketil Dyressøn, 1494. 

Thorgils Ølbjørnssøn, 1494. 

Arne Rikardssøn, 1494. 

Albert Lang, 1494. 

Olaf Skrædder, 1481, 1494. 

Nils Thormodssøn, 1503, (adlet samme Aar; V, No. 993). 

Lasse Jenssøn, 1507, 1510. 

Knut EFrikssøn, død før 1510. 

Berent Hanssøn, 1510, 1524, 1530. 

Olaf Bentssøn, 1544, 1547, 1552, 1558. 

Berent Knippel, 1547, 1551, 1552, 1554, 1555. 

Mats Henrikssøn, 1547, 1552, 1554, 1555, 1558. 

Jakob Jude, 1547, 1554. 

Jakob Trulssøn, 1547, 1551, 1552, 1554, 1555. 

Franke Hanssøn, 1547, 1552, 1553, 1554. 

Lars Fynbo, 1547. 

Gullik Helgessøn, 1551. 

Lasse Jenssøn, 1552. 

Harald Haakonssøn, 1558. 

Mats Fynbo, 1558. 

Skien havde i 1561 en Raadstue (Dipl. Norv. VII, No. 796). 

Tidligere omtales ingen saadan, heller ikke nogen Borgermestere 

Raadmænd. Byen har neppe været af nogen større Be- 

ing. 

Stavanger havde i 1558 en Raadstue, og samtidig nævnes 

ringe Betydning, blot tre Raadmænd: 

Erik Erikssøn, 1494. 

Jon Tollessøn, 1558. 

For 
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Erlend Ivarssøn, 1558. 

Bergen er den af alle Norges Byer, fra hvilken man i Middelal- 

deren har Navnene paa de fleste Raadmænd. Den havde ogsaa 

tidlig en Raadstue, hvorom kan henvises til min Bergens Historie, 

S. 99. Derimod fik den først i 1536 (efter Huitfeldt 1528) en Borger- 

mester. I Privilegierne af 1528 angives Raadmændenes Tal til 24. 

Der nævnes følgende 127 af Byens Raadmænd: 

Erik Schedda, 1294. 

Halrod, 1294. 

Thorgeir Bjørnssøn, 1337. 

Thord Arnbjørnssøn, 1337. 

Arne Jonssøn, 1337. 

Arnulf Halvardssøn, 1337. 

Gunnar Sighvatssøn, 1337. 

Eiliv Ormssøn, 1337. 

Thore Borg, 1337, 1340. 

Arnfinn Arnessøn (Arne paa Dal), 1337, 1340. 

Einar Halvardssøn (fører Vaaben), 1337, 1340. 

Baard paa Hjartaker, 1337, 1340. 

Erik Agmundssøn, 1361. 

Arne Ivarssøn, 1361. 

Arnfinn Brattssøn, 1379. 

Henrik Vilhjalmssøn, 1389. 

Gunnar Bjørnssøn, 1389. 

Erengisl Eilivssøn (fører Vaaben), 1389. 

Ivar Sigurdssøn, 1390. 

Hjarrande Benteinssøn, 1390. 

Ketil Jonssøn, 1400. 

Arnfinn Amundessøn, 1400. 

Asbjørn Halvardssøn, 1400. 

Thorstein Helgessøn, 1402. 

Olaf Thoressøn, 1402, 1410, 1412, 1415, 1425, 1426. 
Eiliv Thorsteinssøn, 1404. 

Sigurd Onassøn, 1410, 1412. 

Jon Ivarssøn, 1410, 1425, 1426. 
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Eindride Sigrunssøn, 1410. 

Tideke Fridorp, 1412. 

Olaf Ivarssøn, 1412. 

Olaf Thormodssøn, 1412. 

Peter Jonssøn, 1412, 1415, 1423, 1425, 1426. 

Erlend Jonssøn, 1412. 

Thorkel Thorsteinssøn, 1412. 

Sigurd Serkverssøn, 1412. 

Thorberg Dagfinnssøn, 1412. 

Arvid Ingeldssøn, 1412, 1420, 1422, 1423, 1495. 

Olaf Thorsteinssøn, 1415. 

Jon Ellingssøn, 1415. 

Aslak Ulfssøn, 1415, 1422, 1423, 14925, 1426. 
Eindride Halfdanssøn, 1423, 1425, 1440. 

Lasse Mus, 1423. 

Peter Ketilssøn, 1425, 1426, c. 1445. 

Jon Eyvindssøn, 1425, 1426. 

Thorlak Vigfussøn, 1495. 

Thorleif Erlingssøn, 1426. 

Thore Jonssøn, 1426. 

Thorgils Mattissøn, 1426. 

Jon Olafssøn, 1440. 

Guthorm Jonssøn, 1440. 

Haakon Audunssøn, 1440. 

Olaf Jenssøn, 1440, c. 1445. 

Halstein Sollessøn, 1440, c. 1445. 

Peter Ormssøn, c. 1445. 

Thorkel Sigvardssøn, c. 1445. 

Holte Thoressøn, 1452. 

Arne Amundssøn, 1462. 

Frende Ingvarssøn, 1463. 

Amund Thorleifssøn, 1472. 

Mats Palnessøn, 1472. 

Jakob Jenssøn, 1472. 

Markart Henrikssøn, 1472. 
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Henning Mikkelssøn, 1472, 1479. 

Amund Koggenagle, 1479. 

Gunnar Jonssøn, 1480. 

Eindride Rostung, 1486. 

Knut Brynildssøn, 1490. 

Jakob Sigurdssøn, 1490. 

Sigurd Kaath 1490. 

Peter Bertelssøn, 1490. 

Peter Engelssøn, 1490. 

Amund Salmundssøn, 1490, 1494, 1496. 

Jon Styrkaarssøn, 1494. 

Nils Guldsmed, 1494. 

Thord Matssøn, 1512, 1520, 1523, 1524, 15299. 

Jakob Matssøn, 1512, 15925. 

Olaf Thorgilssøn, 1520, 1530. 

Thomas Jenssøn, 1520, 1524. 
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Jon Ellingssøn, 1523, 1525, 1529, 1531, 1532, 1535, 1538, 1539. 
Jens Hallandsfar, 1523, 1529, 1531, 1539. 

Kristjern Thorbjørnssøn (af Vaaben), 1523, 1532, 1538. 

Jørgen Vinter, 1524, 1529, 1531, 1535. 

Yrien Hanssøn, 15925. 

Jon Thomassøn (I), 1529, 1531, 1538. 

Nils Engelbrechtssøn, 1529. 

Olaf Nilssøn, 1529. 

Villum Skrædder, 1529. 

Anders Hanssøn, 1529, 1536. 

Nils Jude, 1529, 1531, 1532, 1535. 
Olaf Tørrissøn, 1531. 

Torald Steinarssøn, 1531. 

Nils Jude Lille, 1531. 

Sigurd Murt, 1531, 1532. 

Jon Thomassøn (II), 1531, 1538. 

Søfren Overskjærer, 1531, 1535, 1538. 

Anders Sygn, 1531, 1538, 1548. 

Olaf Tørrissøn, 1531. 

Vid,-Selsk. Forh. 1979, No. 13. 2 
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Olaf Pederssøn, (I), 1531, 1535, 1538. 

Olaf Pederssøn (II), 1531, 1535. 

Herman Kemper, 1531. 

Haldor i Kjedelviken, 1532. 

Olaf Torbernssøn, 1532. 

Olaf Smidssøn, 1532. 

Lasse Pederssøn, 1539, 1544. 

Olaf Sigurdssøn, 1532, 1535. 

Olaf Jonssøn, 1535. 

Kristjern Thorbjørnssøn, 1535. 

Jens Skriver, 1535. 

Jon Klark, 1535. 

Mogens Olssøn, 1535. 

Olaf Ormssøn, 1538. 

Rasmus Smidt, 1538. 

Thomas Nilssøn, 1538. 

Anders Pederssøn, 1543, 1544. 

Jon Simonssøn, 1544. 

Bernt (Arnt?) van Coffarde, 1544, 1548. 

Anders Matssøn, 1544, 1548. 

Melchior Pryts, 1544, 1548, 1559. 
Simon Jakobssøn, 1544, 1548. 

Rasmus Hanssøn, 1544, 1548, 1553. 

Laurits Pederssøn, 1548, 1558. 

Peter Røg, 1548. 

Jon Simonssøn, 1548. 

Laurits Vog, 1553,41559. 

Morten Pederssøn, 1558, 1559. 

Jens Veile, 1559. 

Kaupanger, Borgund og Veø have neppe havt den Betydning, 

at der for deres Vedkommende kan være Tale om at finde Raad- 

I de hidtil kjendte nævnes heller ingen saa- 

danne, ligesom der heller ikke i disse Byer omtales nogen Raadstue. 

Nidaros maa efter al Sandsynlighed have havt en Raadstue, 

uagtet en saadan ikke omtales i Diplomerne. Byen fik først en 
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Borgermester efter Reformationen. Som saadan nævnes Peder 

Bartskjær og 1549 og 1558 Adrian (Dipl. Norv. II, No. 1144, 1161). 

I 1377 og senere i 1436 nævnes en Byfoged i Nidaros (V, No. 658; 

Norges gamle Love, III, S. 198). Fra denne By kjendes følgende 

41 Raadmænd: 

Erlend Nikolassøn, 1377, 1382. 

Thorstein Lodinssøn, 1377. 

Ivar Agmundssøn, 1377. 

Haldor Lodinssøn, 1377. 

Erling Paalssøn, 1377. 

Erik Thorsteinssøn, 1377. 

Agmund Einarssøn, 1377. 

Hafthor Eysteinssøn, 1377. 

Ivar Einarssøn, 1377. 

Niklis Knutssøn, 1422, 1494. 

Odd Jonssøn, 1429, 1424, 1438. 

Jon Thordssøn, 1424. 

Kolbein Guthormssøn, 1432. 

Jute Knutssøn, 1438. 

Olaf Bjørnssøn, 1438. 

Qlaf Teiste, 1438. 

Anders Haldorssøn, 1447. 

Hans Jonssøn, 1453. 

Olaf Mikkelssøn, 1453. 

Thorstein Sigurdssøn, 1453, (rimeligvis ogsaa 1454). 

Magnus Jonssøn, 1453. 

Hafthor Asmundssøn, 1453. 

Jens Olafssøn, 1476. 

Erik Arnessøn, 1487. 

Thomas Jute, 1487, 1488. 

Sigurd Eyvindssøn, 1488. 

Erik Slanka, 1488. 

Bjørn Simonssøn, 1488. 

Gudleik Kobberslager, 1488. 

Jon Guldsmed, 1488, 1514. 
o* 
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Jon Audunssøn, 1494. 

Arvid Snedker, 1494. 

Gunnar Krog, 1520. 

Jon Erikssøn, 1520. 

Nils Arnessøn, 1532. 

Simon Svendssøn, 1532. 

Nils Laurentssøn (Nils Larssøn), 1532, 1533. 

Nils Ingelbrigtssøn, 1533. 

Olaf Mogenssøn (af Vaaben), 1533. 

Haakon Perssøn, 1533. 

Vaagen i Lofoten har formodentlig med Hensyn til Raadstue 

og Raadmænd befundet sig i den samme Stilling, som de smaa 

Kjøbstæder mellem Bergen og Nidaros. 



Om Haandskrifter og Oversættelser af Magnus 

Lagabøters Love. 
Af 

Gustav Storm. 

I Løbet af sidste Sommer og Høst har jeg havt Anledning til 

at gjennemgaa omtrent alle bevarede Haandskrifter af vore gamle 

Love, idet jeg dels har undersøgt alle dem, der findes i svenske og 

danske Bibliotheker ') og i de to Bibliotheker i Kristiania (Deich- 

mannske og Universitetsbibliotheket), dels har gjennemgaaet og 

klassificeret alle de Lovbrudstykker, som findes i det norske Rigs- 

arkiv. De Slutninger, jeg derved er ledet til, vil, hvis de er rigtige, 

have nogen Betydning baade for vor Lovhistorie og overhovedet 

for Norges litterære Historie fra 14de til 16de Aarhundrede. 

De Haandskrifter, jeg vil behandle, falder fra hinanden i to 

Grupper, de oldnorske, og de paa ,Dansk* oversatte, hvilket med 

faa Undtagelser vil sige det samme som Skindbøger fra 13de og 

14de Aarhundrede og Papirhaandskrifter fra 16de Aarhundrede. 

Begge Rækker omfatter Magnus Lagabøters Landslov, Bylov, Kri- 

stenret og Hirdskraa samt den samtidige Erkebiskop Jons Kri- 

stenret; hertil maa ogsaa føles — hvortil Grunden siden skal paa- 

vises — de ældre Kristenretter, som findes i senere Haandskrifter. 

1) Et fortrinligt Hjelpemiddel til dette Studium har jeg havt i Keysers og Munchs 

desværre endnu uudgivne Beskrivelser af Lovhaandskrifterne; dog har jeg ikke 

nogensteds ackviesceret ved deres Domme uden selv at undersøge Haandskrifterne, 

men i Regelen har jeg fundet deres Domme rigtige. 

Vid,-Selsk. Forh, 1869. No. 14. 1 
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I. Oldnorske Membraner fra Middelalderen. 

Af de nu levnede Haandskrifter omtaler jeg først dem, som er 

bevarede fuldstændigt eller ialfald nogenlunde fuldstændigt i Skind- 

bøger, idet jeg ordner dem i Grupper efter Kongernes Regje- 

ringstid. 

1. Fra Sluten af I3de Aarhundrede 

eller Erik Magnussøns Tid (1280—99). 

Stockh. C 20. Gulathingslov, efter Keysers vistnok rigtige 

Mening det samme Exemplar, som i 1298 af Hertug Haakon send- 

tes til Færøerne med den færøske Retterbod (,,Saudebrevet*), der 

er tilskrevet i Slutningen af Bogen med egenhændig Underskrift af 

H. Haakon og Paategning af Kantsleren Aake. [Bogen har tilhørt 

Færøernes Lagstol og blev 1599 indbundet efter Lagmanden Pe- 

der Jakobsøns Foranstaltningl. 

Kböh. kgl. Bibl. my Saml. 1640 qv. EFidsivathingslov, Rbøder af 

1290 og 91, Farmannalov, Bergens Bylov, alle med samme Haand. 

2. Fra Haakon V's Tid (1299 —1319). 

A. M. 302 fol. Landslov, nærmest rettet til Skiduping med K. Eriks 

store Retterbod af 1280. 

— 305 fol. 1) !) Gulathingslov (2: Borgarthingslov, skrevet efter en 

Gulathingslovbog). 2) En senere Haand fra c. 1450 har udfyldt 

et Blad i Kjøbebolk samt foruden 3 Retterbøder (fra Magnus 

Erikssøn og hans Søn Haakon) skrevet Farmannalov og Oslo 

Bylov (skrevet efter en bergensk Bylov-Bog). [Tilhørte i 15de 

og 16de Aarh. Skiens Lagstol, og Lagmanden i Skien Pros 

Lauritssøn (f 1596) har skrevet Notitser i Bogen]. 

—56 qv. Gulathingslov (skrevet efter en Frostathingslovbog). [Bo- 

gen eiedes af Anna Jonsdatter Kruckow, som 1577 gav den til 

sin Svigersøn Anders Nielssøn Skriver i Kroken (indre Sogn); 

en senere Eier var dennes Svoger Hans Teiste paa Feet, Lag- 

mand i Stavanger 1585— 91]. 

') Tallene 1) 2) osv. her og i det følgende betegner de forskjellige Hænder i 

Skindbogen, 
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Å. M. 78 qv. Vikens gl. Kristenret, Jons Kristenret, Sverres Kristen- 

ret, Bergens Bylov med Farmannalov *). [Eiedes af den islandske 

Lagmand Orm Sturluson (f 1575) og i 1577 af Paal Heliesøn, 

Lagmand i Bergen 1585-—1603|1. 

Disse 4 Bøger er skrevne af samme Mand, som efter Paa- 

skrift i 302 hed Thorgeir Haakonssøn. 

— 304 fol. 1) Gulathingslov, Farmannalov, Bergens Bylov, 

Rbøder af Erik 1280, Haakon c. 1308 og 1313. 92) En lidt 

senere Haand har begyndt paa Hirdskraa, som er 3) fuldendt 

af en Haand fra c. 1350; Hirdskraa er rimeligvis senere ind- 

bundet i Codex. [Kom fra Island til Arne Magnussøn]. 

— 322 fol. 1) Borgararet, Frostathings ældre Kristenret, Gula- 

thingslov, Bergens Bylov samt Rbøder af 19280, c. 1308 og 

1313. 2) Senere Tilføielser med forskjellige Hænder fra c. 1320 

og Hirdskraa, skrevet c. 1350, som senere er indbundet foran 

i Codex. [,Steige Lovbog*, Eiere: Hans Simonsen, Prest i Salten, 

7 1550, Jon Simonsen, Lagmand paa Agdesiden, q 1575, senere 

benyttedes den af Lagmændene Axel Fridag og Paal Heliesøn 

og af Peder Claussøn|. 

— 60 qv. 1) Frostathings ældre Kristenret, Gulathingslov, Bergens 

Bylov med Farmannalov, Rbøder af 1280, c. 1308 og 1313. 

2) Foran er indskudt Magnus's Krvistenret, skrevet c. 1350. 

Disse 3 Bøger er skrevne med samme Haand kort efter 1313. 

—62 qv. Gulathingslov, Magnus's Kristenret. [Kom fra Island, Eier 

Sira Magnus Arason]. 

— 72 qv. Eriks store Rbod 1280, Frostathingslov. 

Stk. CO 21. 1) Frostathingslov og (Bergens) Bylov, skrevet af Eirikr 

Throndarson. 2) Rbøder (den sidste af 1320) og Hirdskraa, 

skrevne c. 1350. 3) Magnus's Kristenret, indsat foran, skrevet 

c. 1350—80. [Bogen eiedes 1588 af Pros Lauritssøn, Lagmand 

i Skien, y 1596, og arvedes af hans Datter Inger, g. m. Nils 

Mund]. 

') I denne Codex har derefter staaet hvad der nu findes særskilt indbundet i A. 

M, 330 fol. 
1* 
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Stk. 

Stk. 

Stk. 

C 19. 1) Gulathingslov, Bergens Bylov med Farmannalov. 

2) Rbod om Fællig tilskrevet c. 1850—1400. [Var i Bergen 1589. 

Margreta Wolfgangsdatter, Borgermester Anders Anderssøns 

Hustru, gav den i 1678 i Skien til J. G. Sparffwenfeldt]. 

C 17. 1) Bergens Bylov, Magnus's Kristenret (kun Begynd). 

2) Eidsivathingslov skrevet med 2 omtrent samtidige Hænder. 

[Bogen eiedes c. 1550 af Olaf Glad, Foged paa Follo, og 1601 

af Matz Ohlsen Suale, Lagmand i Stavanger 1603 —1607]. 

C 16. 1) Gulathingslov. 2) Bergens Bylov. 3) Magnus's Kristenret. 

Paa de rene Blade mellem hver Afdeling er i Bergen c. 1350 

—1400 tilskrevet Rbøder af Erik og Haakon samt Magnus 

(1327). Bagefter findes Optegnelser om Ledingsskibe, Konge- 

og Bisperækker, skrevne henimod c. 1400. [Bogen var i Oslo 

i 2den Halvdel af 16de Aarhundredel. 

De la Gardie 8 fol. Frostathingslov med Farmannalov. [Eiedes 

Ohr. 

kort efter 1600 af Presten Hans Olafssøn i Bodø (f 1621), 

fra hvis Søn Presten Stephen Hanssøn i Gildeskaal den kom 

til Stephanius c. 1630]. 

Univ. 317 qv. Eidsivathings ældre Kristenret, Jons Kristenret, 

Eidsivalov. Derefter med andre (samtidige) Hænder Rbøder 

af Erik og Haakon V (1315, 1318). 

A. M. 323 fol. Hirdskraa, Bergens Bylov. [Kom fra Norge til Arne 

Kbh 

Stk. 

Magnussøn |. 

3. Fra Kong Magnus's Tid (1319—1555). 

. kgl. Bibl. my Saml. 1642 qv. (Codex Tunsbergensis): 1) Ka- 

lendarium, Magnus's Kristenret, Vikens gl. Kristenret, Borgar- 

thingslov, Tunsbergs Bylov, Farmannalov, alt skrevet c. 1330. 

2) Senere er Rbøder tilføiede c. 1350, c. 1450—1500, ce. 1500, 

c. 1540. [Tilhørte Tønsberg Lagstol gjennem 16de Aarhundrede]. 

C 15. Kalender, Borgarthingslov, Farmannalov, Tunsbergs 

Bylov, Vikens gl. Kristenret. [Var i 14de Aarh. i Tønsberg, c. 1550 

i Skien, eiedes 1576 af Lensherren Erik Brockenhus, 4 1583]. 

Disse to Bøger er skrevne med samme Haand. 
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A. M. 69 qv. Frostathingslov, Rbøder af Erik og Haakon (1313). 

[Kom fra Island 1698]. 

— 68 qv. 1) Eidsivathingslov, Rbod af Erik. 2) Senere Rbøder af 

Haakon, tilføiede c. 1350. [Kom fra Island. Efter P. I., som eiede 

Bogen allerede 1581, kom den 1629 til (Biskop) Brynjulf 

Sveinsson]. 

— 65 qv. Gulathingslov, Rbøder af Erik og Haakon (1318), Bergens 

Bylov med Farmannalov, Jons Kristenret. [Eier: Paal Helie- 

søn 1599]. | 
— 71 qv. Frostathingslov (med 2 Hænder). Rb. af 1295 tilføiet c. 

1350—1400. [Eier i 1598: Jonas Magni, derpaa Jakob An- 

dersøn, siden Peder Syv]. 

Chr. Uni. 1 qv. 1) Gulathingslov. 2) c. 1350, Rbod af 1313. 3) Is- 

landsk c. 1400, Arnes Kristenret. [Eier: I. P. 1562]. 

A. M. 309 fol. 1) Eidsivalov, fuldendt 1325. 2) Rbøder af Haa- 

kon V. 3) Oslo Bylov med Farmannalov, Sættargerd. 4) Bispe- 

rækker fra c. 1350. 5) Ældre Gulathings Kristenret. [Eier c. 

1560 Erik Rosenkrantz]. 

— 307 fol. Gulathingslov (omdannet for Borgarthing), Bergens 

Bylov (omdannet for Tønsberg), skrevet kort før 1350. 

Gil. kgl. Saml. 1154 fol. 1) Gulathingslov (skrevet c. 1350). 2) Rbø- 

der af Chr. I, skrevet c. 1460 - 1500. 3) skrevenc. 1450: Jons 

Kristenret, Sættargerd, Paals og Arnes Statuter. [Tilhørte c. 

1560 Hellewig Hardenberg, Erik Rosenkrantz's Hustrul. 

Gi. kgl. Saml. 3260 qv., skrevet c. 1350: Gulathingslov med Far- 

mannalov, Bergens Bylov. [Eiedes af Nils Findsøn 1598]. 

Gl. kgl. Saml. 3261, skrevet c. 1350: 1) Borgarthingslov, Farman- 

nalov, Borgarthings Kristenret, Rbøder af Erik og Haakon. 

2) Mileafstandene langs Norges Kyst, skrevet c. 1380—1400. 

Stk. C 14. Borgarthingslov, Farmannalov, Rbøder af Erik og 

Haakon (1307). [Bogen tilhørte i Sluten af 16de Aarh. Skiens 

Lagstol. Præsten Nils Halwardssøn i Gjerpen forærede den 

1677 til J. G. Sparffwenfelt]. 

Begge de sidste Bøger er skrevne med samme Haand. 

A. M. 31 689. skrevet c. 1325—50: 1) Borgarthingslov (skreven 
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efter en Gulathingslov), Rbøder af Erik, Haakon (1313) og 

Magnus (1267), gl. Vikens Kristenret, Bylov. 2) c. 1500: Saude- 

brevet for Færøerne. [Jon Heinessøn, før Lagmand paa Fær- 

øerne, forærede Bogen 1597 i Bergen til Sven Storm, Borger 

i Oslo]. 

A. M. 58 qv. skr. €. 1350: Eidsivathings Kristenret, Borgarthingslov, 

Rbøder af Erik og Haakon. [Eier: Jacob Lauritssøn 1576]. 

A. M. 74 qv. Borgarthingslov. an 

Begge de sidste Bøger er skrevne med samme Haand. 

A. M. 63 qv. skr. c. 1350: Borgarthingslov (skreven efter en Gu- 

lathingsbog). [Kom fra Island]. 

Lund Hist. litt. 12 fol. skrevet paa Færøerne c. 1320—50: Hird- 

skraa, Bergens Bylov med Farmannalov, Rbøder af Erik, Haa- 

kon og Magnus (1320), Magnus's Kristenret og Gulathingslov. 

[Kjøbt af Jacob Reenhjelm c. 1670]. 

Stk. 0 22. 1) Jons Kristenret til C. 16, derfra med arden Haand 

ældre Frostathings Kristenret (skr. c. 1350). 2) Frostathingslov, 

gaar i Kristendomsbolk med en anden Haand over til almin- 

delig Landslov, skrevet c. 1360—70. 3) Rbøder, den sidste 

af Margrete (1392), skrevet kort før 1400. 

4. Fra Haakons og Olavs Tid (13555—1887). 

Stk. OC 21 (Magnus's Kristenret) og 22 (Frostathingslov), se ovenfor. 

Thjem 1127, Tillæg. 1) Eidsivathingslov, Rbod af 1292, Jons Kri- 

stenret, skrevet c. 1350—75. 2) Nyere Borgarthings Kristenret . 

og andre kirkelige Sager (om Aager, Ed, Sættergerden, om 

Provstevisitatser), skrevet 1420—40. 

Thott. 1275 fol, Gulathingslov, skreven i 2den Halvdel af 14de 

Aarh.; de sidste Blade udrevne og Resten tilføiet paa Papir 

fra Begynd. af 16de Aarhundrede. [Eiere: Hans Pedersen 

Marbach, Sorenskriver i Idde, af ham foræret til Reichwein]. 

A. M. 57 qv. Gulathingslov, med Rbod af Haakon (1307). [Eiere: 

Morten Nilsson, Lagmand i Stavanger 1591 —1601, senere Pre- 

sten Gerhard Miltzow i Hardanger]. 

Å. M. 61 qv. Gulathingslov, Bergens Bylov, Rbøder af Erik og 
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Haakon (1315). [Michel Jensen, Borgermester i Bergen, som 

kjøbte Bogen 1579, har øvet sig i at afskrive Landværnsbolken; 

Stykker deraf findes i A. M. 95 bl]. 

5. Fra 15de Aarhundrede. 

Thjem 1127 (c. 1420—40): nyere Borgarthings Kristenret og andre 

kirkelige Sager (se ovenfor). 

A. M. 305 fol. (c. 1450): Farmannalov og Oslo Bylov (skreven 

— efter en bergensk Bylov). 

Gil. kgl. Saml. 1154 (ce. 1450): Jons Kristenret, Sættergerden, Paals 

og Arnes Statuter. 

Disse Haandskrifter kan ordnes efter Regjeringstiden saaledes: 

Haakon | > Haakon 

ri NG å ar pe did Hr Av ang) 1355 --87. 

Fandslov-... 2 14 18 5 | | DG 

Bylov. >. | ol 8 Å 1 1 19 

Jons Kristenret 2 DA 1 1 4/3 

Magnus's Kr. . 2 JEAN 1 7 

Ældre Kr. . | 67, 
Hirdskraa ... | | | 9 pe | RA 

rer TN 

Førend jeg uddrager Resultater af denne Statistik, vil jeg ordne 

ogsaa de bevarede Brudstykker efter samme Maalestok; da disse 

Brudstykker ofte er meget kortfattede og deres Alder kun kan be- 

stemmes efter Orthografi og Sprog, ikke tillige efter de dem led- 

sagende Retterbøder, har jeg ikke turdet bestemt adskille hvad 

der stammer fra Haakon Magnussøns og Magnus Erikssøns Tid. 

De Brudstykker, jeg her har ordnet, befinder sig med 2 Undtagelser 

i det norske Rigsarkiv (BR). 
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1. Ældre end c. 1300. 

R.3. Landslov, ældre end c. 1300 (skrevet af en Islænder i Norge?)- 

ce 

") 

Sluten af Odalsbrigde og lste Cap. af Landsleieb. (Fundet 

i Stockholms Commercecollegium 1862, skjænket af Klem- 

ming til P. A. Munch, af denne til Rigsarkivet). 

. 4. (Eker 1634—36, Tunsberg 1639. 13 Stykker af Landslov, | 

ældre end c. 1300. 

5. (Bergenhus 1614, Søndfjord 1617). 21/, Blad af Landslov, 

ældre end c. 1300. 

. 20. (Brunla 1640—42). 7 St. af Landslov (4 af Mannhelg.), 

ældre end c. 1300. 

. 36. (Herdalen 1637—38). Frostathingslov (3 St. af Thingfare- 

bolk, 4 af Landsleieb.), ældre end c. 1300. 

. 10. 2 St. af Bergens Bylov (Bøarskipan c. 6—8), ældre end 

c. 1300. 

.29 b. (Andenes 1613). 1 Blad af Hirdskraa (Cap. 34). 

2. Fra Iste Fjerdedel af l4de Aarhundrede. 

.2. (Søndmør 1630). 29 Stykker af Gulathingslov og Hirdskraa, 

skrevet af Hauk Erlendssøn (f 1334). Liden Folio, 34 Linier 

paa Siden. 

. 21. (Brunla 1642—41). 5 St. af Landslov fra c. 1300. 

. 23. (Brunla 1641). 3 St. af Gulathingslov fra c. 1300 (Land- 

værnsb., Mannhelg.). 

. 37. (Vesteraalen 1611, Lofoten 1611—13). 5 St. af Frostathings- 

lov, fra c. 1300 (Thingfareb., Kristendomsb. og Landværnsbolk). 

. 38. (Nordmør 1632). 2 St. af Landslov fra c. 1300. 

.29 a. (Vardøhus 1627). 1 Blad af Hirdskraa (Cap. 28—29). 

. 39. (Vesteraalen 1625, 35. Andenes 1632, 34). 6 St. af Lands- 

lov (Arvebolk og Landabrigde), kort efter c. 1300. 

. 40. (Throndhjems Len 1620). 2 St. af Landslov (NgL. II, 37 

—39) i uspaltet Kvart, kort efter c. 1300. 

Navnene betegner, hvilke Steders Fogedregnskaber Brudstykkerne var heftede til. 
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. 41. (Throndhjem 1640). 2 St. af Landslov (Slut af Landabrigde, 

Beg. af Landsleieb. = NgL. II. 1083 f.), kort efter c. 1300. 

. 35. (Gudbrandsdal 1638 ff., Hadeland og Valders 16492). 30 

Stykker af Bergens Bylov med Retterbøder, skrevne med 

samme Haand som A. M. 322 fol., 304 fol. og 60 qv. 

3. Fra Iste Halvdel af 14de Aarhundrede. 

. 6. (Helgeland 1630 ff). 51, Blad af Bergens Bylov. 

. 11. (4 Stykker fra Nordhordland 1630, var i 16de Aarh. ind- 

bundne i samme Bog). 

a. 2 St. af Gulathingslov (Thingfareb. c. 1). 

b. 2 St. af Fidsivathingslov. 

. 12. (Mandal 1626). 5 St. af Landslov. 

. 13a. 2 St. af Gulathingslov, med paaskrevet Rbod fra 2den 

Halvd. af 14de Aarh. 

. 130. 2 St. af Landslov fra N: Ping. 

. 14. (Søndmør 1611). 2 St. af en Landslov (Landværnsbolk). 

. 22. (Brunla 1640—41). 3 St. af en Landslov (Kristendomsb. 

og Landværnsb). 

. 30. (Hedemarken 1647—48). 4 St. af en Landslov (Manhelg. 

og Gifting.). 

. 31. (Hedem. 1649). % St. af et Blad af en Landslov (Kristen- 

domsb.). 

. 32. (Hedem. 1646). 2 St. af en Landslov (Fortalen). 

. 33. (Hedem. 1646). 9 St. af en Landslov (Landeværnsbolk). 

. 42. (Vardøhus 1602). 1 St. af en Landslov (Landsleieb. c. 63 

—64). 

. 47. (Ukjendt Sted). 3 St. af en Landslov (Landsleiebolk). 

. M. 315, 10. 4 8t. af Landslov og Bylov med Farmannalov. 

4. Fra Midten eller 3die Fjerdedel af 14de Aarh. 

. 15. (Hardanger 1628, Halsnø 1630). 4 St. af Bergens Bylov 

(Kaupab., Tyvebolk og Farmannalov) fra c. 1350. 

. 26. (Nordfjord 1649). /, Blad i spaltet Folio af Landslov 

(Landabrigde c. 19—15) fra c. 1350. 
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. 19. (Tønsberg 1641). 4 St. af en Landslov fra c. 1350. 

. 24. (Brunla 1642—-43). 12 St. af en Landslov fra c. 1350 

(Thingfareb. c. 6—9, Landabrigde). 

. 43. (Senjen 1626, 36). 3 St. af en Landslov fra c. 1350 (Mann- 

helg. = NgL. II, 54+—56*, Kaupabolk = II, 160—68). 

. 44. (Romsdalen 1620). 2 St. af en Landslov (NgL. II, 100— 

102) fra c. 1350. 

. 45. (Namdalen 1637). 2 St. af en Landslov fra c. 1350 (NgL. 

II, 44 ff.). 
. M. 315 fol. 11. 2 Blade af Landslov fra c. 1350. 

. 46. Rbøder af Haakon V (NgL. II, 13, 40, 53). 

. 27. (Øvre Romerike 1636). Blad og 2 Smaastykker af Jons 

Kristenret. 

. 2906. (Øvre Romerike 1627—36). St. af 4 Blade af Hirdskraa 

(Cap. 14—17, 20, 21—24, 52—54). 270329 maaske af samme 

Bog, med beslægtet eller samme Haand. 

5. Fra Slutn. af l4de Aarh. eller omkr. 1400. 

. 18. (Ryfylke 1629). 2 St. af Nyere Gul. Kristenret (= NgL. 

II. 320 ff.). 

34. (Gudbr. 1636). 2 St. af Jons Kristenret. 

46. (Nordmør 1631). 2 St. af et Blad af en Landslov (Lands- 

leieb. c. 58), skrevet paa sidste eller første Blad af en ældre 

Lovbog. 

. 28. (Romerike 1626). Rbøder af Haakon V (NgL. ITI, No. 47 

og 79), synes at have hørt til en Oslo Bylov. 

. 25. (Moss 1643—48). 4 St. af et Blad, Rbøder af Haakon V 

(NgL. HI, No. 18, 19b, 20, 57). 

6. Fra l5de Aarhundrede. 

. 26. (Eker 1632). Rbod af K. Hans af 1483 (= Paus III, 273 ff.). 

Synes at være sidste Blad af en (ældre?) Lovbog. 
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Disse Brudstykker kunde altsaa ordnes saaledes: 

Før 1300. 1300—25.|1300 —50.  c. 1350. |Efter1375. Sum. 

FN ET 

bylom: 4.206. 1 La 92 1 5 

Jons Kristenret | | ; 1 1 2 

Magnus's Kr. . | å 1 1 

Hirdskraa . 1-1 | 2 1 4 

7 11 ; 16 10 3 

Naar vi til disse Codices af Landsloven regner endnu Stumper 

af 10 forskjellige Lovbøger, som findes i Rigsarkivet, viser det sig, 

at mindst 80 Exemplarer af Landsloven fandtes i Norge i 16de 

Aarhundrede, og neppe Halvparten af disse vandrede i 17de og 

tildels 18de Aarhundrede ud af Landet. Om ingen af dem ved 

man, at de bortførtes før 1604, og det var ogsaa først efter dette 

Tidspunkt, at de kan paavises at være opskaarne for at bruges til 

Indbinding af Lensregnskaber. For fleres Vedkommende kan det 

dokumenteres, at de i Løbet af sidste Halvdel af 16de Aarhundrede 

befandt sig i Lagmændenes eller Lensherrernes Besiddelse; de be- 

tragtedes oprindelig som Lagstolens Fjendom, men fra Sluten af 

16de Aarhundrede har vi Beviser for, at de bortskjænkes uden Hensyn 

hertil, — et Vidnesbyrd om at de holdt paa at fortrænges af andre 

Lovbøger, hvorom mere nedenfor. 

Det statistiske Opgjør, vi ovenfor har foretaget, viser en ganske 

mærkelig Afvigelse i Produktionsmængde. Medens Sluten af 13de 

Aarhundrede kun er repræsenteret af 2 fuldstændige Lovbøger og 

7 Brudstykker og vi fra 2den Halvdel af 14de Aarhundrede kun 
- 

kan paavise 5 eller i Høiden 6 Lovbøger, tilhører Hovedmassen 
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med disse faa Undtagelser — altsaa henimod 70 Exemplarer — 

Iste Halvdel af 14de Aarhundrede eller Haakon Magnussøns og 

Magnus Erikssøns Tidsalder (1299—1355). For de ældstes Ved- 

kommende (Bøgerne fra 13de Aarlundrede) er det let forstaaeligt, 

at man ikke var saa omhyggelig for deres? Bevarelse (det ene af 

de to fuldstændige Fxemplarer er ogsaa bevaret udenfor Norge, 

paa Færøerne) — thi baade gammeldags Sprogformer og Skrive- 

maade maa tidligt have lagt Hindringer iveien for Forstaaelsen, 

og den stærke Virksomhed for Forfleringen af Lovbøger i 14de 

Aarhundrede gjorde vel ogsaa de ældre Exemplarer overflødige. 

Men ialfald det første Hensyn kan ikke forklare den paafaldende 

Fattigdom af Lovbøger, skrevne efter c. 1350. Vi ser nemlig 

netop af de mange Retterbøder, der blev indskrevne i Lovbøgerne 

i 2den Halvdel af 14de Aarhundrede, at dengang baade Sprog og 

Retskrivning undergik stærke Forandringer, saa at det ikke er saa 

ligetil at forstaa en Lovbog, der var skrevet over en Menneske- 

alder forud. Mangelen paa ny Afskrivning er derfor vistnok kun 

en Frugt af den almindelige Svækkelse, det norske Folk havde 

undergaaet i Midten af 14de Aarhundrede. Ved denne Svækkelse 

tænker jeg ikke saa meget paa en gradvis Synken, en Nedadgaaen i 

Virksomhed, saaledes som den viser sig i Næringsveiene; Overgangen 

er dertil for brat og for pludselig: stærk Produktion indtil c. 1350, 

ganske svag Produktion i den følgende Menneskealder og saa fuld- 

stændigt Ophør'). Man kan derfor ikke undlade at trække Paral- 

leler med de Folkesygdomme, som fra Midten af 14de Aarhundrede 

ifølge de ældre Traditioner nedbrød Norges Folkemængde: den 

store Mandedød 1349—50, Barnedøden 1359—60 og Pesten i 1371. 

Den ,penneføre* Befolkning maa vi vel søge blandt geistlige og 

verdslige Stormænd og disses Følge (Klerker og Skrivere), og at 

mange eller maaske Flertallet af Stormænd døde i Pesten er jo be- 

kjendt nok, og det er let forklarligt, at Bogproduktionen stansede af 

1) Det enkelte Brudstykke R. 46, som ellers neppe er stort yngre end c. 1400, 

kan ikke være et fuldgodt Vidne; det er jo ganske enestaaende og efter sit Ud- 

seende at dømme skrevet til Udfyldelse af et ældre Exemplar. 

er DP 
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Mangel paa Efterspørgsel. Dette Tilfælde rammer nemlig ikke 

blot Lovbøgerne, ogsaa den øvrige Bogproduktion synes at være 

stanset med den sorte Død; fra lste Halvdel af 14de Aarhundrede 

har vi (eller har havt) store og smukke Haandskrifter af andet 

Indhold f. Ex. det bekjendte, smukke Fagrskinna (fra c. 1340), 

Haandskrifter af Karlamagnussaga, af Flores* Saga, af Kongespeilet, 

for ikke at tale om Kalendarier, Kopibøger ved Capitlerne o. 1.; 

men med c. 1350 stanser ogsaa denne Virksomhed ligesom med 

ét Slag og Dødsstilhed indtræder. 

Denne Regel synes dog at have Undtagelser, hvad ogsaa et 

Blik paa de ovenfor fremlagte statistiske Tabeller viser: Kristen- 

retterne afskrives fremdeles, og af Byloven findes endog et Exem- 

plar fra Midten af 15de Aarhundrede. Nedgangen gjælder dog 

ogsaa disse, Byloven endog i høi Grad — fra lste Halvdel af 14de 

Aarhundrede c. 20 Expl., fra 2den Halvdel 1 å 2 —; men naar de 

alligevel fremdeles afskrives, viser dette, at det havde praktisk 

Interesse at lære dem at kjende i tidsmæssig Skikkelse. Det er 

jo ogsaa sikkert nok, at netop Rigets høiere Stænder maatte stu- 

dere disse Retsbøger ind i 15de Aarhundrede. Byloven har vist- 

nok været stærkt benyttet under Stridighederne med Hanseaterne, 

f. Ex. under K. Christopher, og naar vi af Byloven finder et Exem- 

plar afskrevet for Oslo, tør man vistnok gjætte paa, at Anledningen 

er Forhandlinger om Rostockernes Rettigheder under Christian I. 

Ved Kristenretterne viser Nedgangen sig paa en anden Maade. 

De bekjendte Stridigheder om, hvilken Kristenret skulde gjælde, op- 

hører under Magnus Erikssøn henimod Midten af l4de Aarhun- 

drede; og man skulde derfor vente, at den ,gamle Kristenret* nu 

ret optages til Afskrift; men dette er ikke Tilfældet. De kongelige 

Kristenretter blev de tabende, og man synes efterhaanden at have 

tabt Evnen til at skille mellem ældre og nyere kongelige Kristen- 

retter; Kong Magnus's Kristenret trænger sig frem og fortrænger 

de gamle, og dens eneste Konkurrent bliver efterhaanden den 

kirkelige, Erkebiskop Jons. Begge disse gaar Side om Side, begge 

afskrives fremdeles; men naar man af Historien ved, at den kirke- 

lige blev den seirende og endelig erkjendt af Kongerne i (1449 og) 

* 
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1458, falder det naturligt nok, at den sidste afskrevne Lovbog, vi 

har fra Middelalderen, er Jons Kristenret, i et Haandskrift fra 

c. 1450. 

Fra 15de Aarhundrede kjender jeg ikke et eneste Exempel paa, 

at nogen i Norge har begyndt at skrive en juridisk Bog; den eneste 

Virksomhed i denne Retning er, at man efter Evne søgte at kom- 

plettere de ældre Lovsamlinger, man indførte i meget gamle Fx- 

emplarer Eriks, Haakons og Magnus's Retterbøder, ja man fortsatte 

endog med at optage de første Oldenborgeres Forordninger; og 

hermed vedblev man langt ind i 16de Aarhundrede, efter at alle- 

rede en ny Retning var kommet tilsyne. 

Studiet af Haandskrifterne har ledet mig til at forestille mig 

Lovenes Tilblivelsesmaade og Udbredelse over andre Thing-Omraa- 

der anderledes, end hidtil hos os fremstillet, og nærmere de The- 

orier, Maurer har opstillet. Allerede Munch har paapeget, at efter 

Landslovens Fortale og Efterskrift er denne egentlig givet for Fro- 

stathinget; thi de ældste og bedste Haandskrifter er i Efterskriften 

enige om, at den blev vedtaget 24 Juni 1274 paa et Thing, der i 

Gulathingslovene kaldes Gulathing, i Frostathingslovene Frostathing; 

men da Gulathinget først samledes 28 Juni og derimod Frosta- 

thinget fra 1269 af den 17de Juni, kan Lovens Vedtagelse den 

24de Juni (1274) kun være foregaaet paa Frostathing, hvor Kong 

Magnus vitterlig befandt sig ved den Tid. Naar de fleste bergen- 

ske og østlandske Haandskrifter, skjønt de beholde Udstedelses- 

dagen, rette Frostathing til Gulathing, Eidsivathing eller Borgar- 

thing, er dette kun at tilskrive Skrivernes urigtige Applikation af 

Reglerne ved Omskrivningen af Loven for de respektive Lagthing. 

Man ser, at efterhaanden Samtidens Thingforhold har havt Indfly- 

delse paa Afskrivningen; saaledes har en Skriver, der c. 1340—50 

afskrev en Gulathingslov til Brug for Borgarthinget, indsat den 

sædvanlige Thing-Aabningsdag (17 Juni) som Lovens Publikations- 

dag; ligeledes finde vi i den Tønsbergske Lovbog fra c. 1330 (ny kgl. 
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Saml. 1642) Tønsbergs Thingdag 29 Juni indsat istedenfor det 

oprindelige 24 Juni; disse Vidnesbyrd ere derfor uden Vægt. Af 

større Betydning er derimod, at et Haandskrift af Fidsivathings- 

loven (Stockh. C 17) fra Haakon den 5tes Tid leverer for dennes 

Promulgation et ganske andet Tidspunkt: å Eidsuiapingi vj nattom 

firir Mariu messo sidare Mcc Ixx vij åa xiij are rikis Magnus kon- 

ongs. Nu er Magnus' 13de Aar at regne fra 16 Dec. 1275 til 16 

Dec. 1276, altsaa falder 2 Sept. i hans 13de Aar i 1276, medens 

Texten samtidig angiver Aarstallet 1277. En Skrivfeil foreligger 

altsaa enten i xiij eller i vij; men som Munch rigtig paapegede, 

tør man med Sikkerhed foretrække 1276, thi ifølge Brudstykket 

af Magnus's Saga holdt Kong Magnus selv Lagthing paa Eidsvold 

i Dagene om 2 Sept. 1276; dette Tidspunkt er altsaa det rette 

for Lovens Publikation paa Oplandene. Da det samme Saga-Brud- 

stykke ogsaa oplyser, at Kong Magnus samme Høst, omtr. 30 Sept., 

holdt Lagtbing paa Borg, har man vistnok ogsaa — som Munch 

gjør — Ret til at antage, at Magnus ved den Leilighed har ladet 

Loven vedtage paa Borgarthing. Derimod anser jeg det aldeles 

ubegrundet, naar Munch antager, at Loven blev publiceret paa Gu- 

| lathing allerede i 1273, thi selv Gulathingslovbøgerne henviser til 

24 Juni 1274 som Publikationsdag'), og denne Akt kan, som oven- 

for omtalt, kun være foregaaet paa Frostathing. Det Gulathing, som 

vedtog Loven, maa altsaa være holdt mellem Midsommer 1274 og 

Midsonmimer 1276, og da Kong Magnus ikke i 1274 kom til Bergen 

før end i August og reiste derfra i Begyndelsen af Juni (eller maa- 

ske endog i Mai) 1276, maa Publikationen paa Gulathing være 

skeet om Sommeren 1275; Munchs Indvending, at dette Aar 

ikke nævnes mnogensteds, synes ikke at have nogen Vægt, da 

Gulathingsbøgerne tydeligt stammer fra Afskrifter efter Frosta- 

thingsloven. Publikationsdagen (i Aar 1275) kan derimod ikke be- 

stemmes; naar Munch henviser til, at en enkelt Codex af Borgar- 

') Kun ét Haandskrift af Gulathingslov fra 2den Halvdel af 14de Aarhundrede har 

Aarstallet MCCLXXIII, men dette er kun Skrivfeil, da strax efter nævnes Mag- 

nus 11te Regjeringsaar (2: 1274). 
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thingsloven (Tønsbergs Lovbog) har ,Petersmesse*, og formoder 

dette afskrevet efter en Gulathingsbog, som saaledes skulde angi- 

vet dette Datum, tro vi ovenfor at have forklaret denne Angivelse. 

I Udgaven af Norges gl. Love (II) er Haandskrifterne delte i 

4 Redaktioner, eftersom de repræsenterer Frosta-, Gula-, Eidsiva- 

eller Borgar-thingslovbøger. Denne Inddeling er vistnok paa en 

Maade rigtig, naar man holder sig til, hvad Udgiverne har gjort, 

at overalt, hvor Lagthinget og Thingmændene nævnes, de respek- 

tive Thing og Thingmænd indsættes. Men Udgiverne indrømmer 

samtidig, at denne Inddeling ikke er fuldt adækvat, og hvis man 

studerer Haandskrifternes Afstamningsforhold, indser man snart, 

at denne Inddeling er uheldig og lidet svarer til det virkelige For- 

hold mellem Haandskrifterne; selv om man blot gjennemgaar Va- 

riant-Listen i Udgaven, vil man snart blive var, at Haandskrifter 

af forskjellige Klasser ofte staar sammen og afviger fra den Codex, 

som Udgiverne har lagt til Grund. Udgiverne har nemlig fulgt den 

ældre Udgivelsesmaade, at tage et idethele smukt og godt Haand- 

krift af Gulathingsklassen som Grundtext og at gruppere alle Afvi- 

gelser fra denne som Varianter. Denne Plan er vistnok lagt af Key- 

ser, der ogsaa i sin ,. Norges Historie* lærer, at Landsloven blev ved- 

taget paa Gulathing *4de Juni 1274; Munch har senere paa- 

vist det urigtige heri, men var dog for hildet i det Indtryk, Haand- 

skrifternes Mængde giver, til ganske at løsrive sig fra Keysers 

Lære. Hvis man havde villet give et ægte Billede af Magnus'*s 

Landslov i dens oprindelige Skikkelse, havde det vistnok været 

rigtigere at lægge til Grund det ældste Haandskrift af Frosta- 

thingsloven (Stockh. C 21), som er altfor lidet benyttet i Udgaven, 

og prøve dettes Ælde og Oprindelighed paa de ældste Haand- 

skrifter af Gulathingslov (f. Ex. Stockh. C 20) og af Eidsivathings- 

lov (f. Ex. Kbh. ny Saml. 1640) og de ældste Brudstykker i Rigs- 

arkivet, alle fra Sluten af 13de Aarhundrede. De Haandskrifter, 

som Udgiverne lagde til Grund eller hovedsagelig benyttede, er 

efter min Opfatning ikke længer ganske tro Kopier af Magnus's Lov. 

De er istandbragte for Øieblikkets Behov, man har taget den før- 

ste, den bedste Codex — ligegyldigt til hvilket Lagdømme den 
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hørte — og indrettet Afskriften til det Lagthing, hvortil den skulde 

bruges, ligegyldigt om f. Ex. Nævndermændenes Antal kjendtes; 

man har korrigeret Sproget, saa at ofte forældede Udtryk i Loven 

efterhaanden forsvandt; og navnlig de bergenske Skrivere har be- 

flittet sig paa at istandbringe Samlinger af Lands-, Kirke- og By- 

Lovgivning, der ofte gjorde Vold paa Lovtexterne; endelig har 

man begyndt efterhaanden at indrette saavel By- som Landslove til 

at benyttes for hvilketsomhelst Lov- eller By-Distrikt, altsaa ogsaa 

i ydre Form gjennemføre hvad der vel var Kong Magnus's Tanke. 

Disse Afskriver- eller Kompilator-Arbeider har efterladt sig mange 

Spor i vore Haandskrifter. 

1. A. M. 56 qv. er skrevet for at være en Gulathingslov, men 

i Prologen stod oprindeligt ,i Frosta pings laugum* og Skriveren 

har selv udraderet Frosta og sat ,Gula* i Stedet; at hans Forlag 

kun har været en Frostathingsbog, viser sig af, at han ikke har nogen 

Liste over Nævndermænd for Gulathingslagen. Men i endnu høiere 

Grad viser Borgarthingsbøgerne sig afhængige af andre Lovbøger: 

ingen Borgarthingsbog har bevaret nogen Nævndermandsliste, og 

om flere af dem kan det bevises, at de ere skrevne efter Gula- 

thingsbøger. Saaledes nævnes i Å. M. 53 qv. og 31 8" afvexlende 

Gula- og Borgarthinget, aabenbart kun ved Skrivernes Udygtighed 

til at fastholde Overførelsen; ligeledes har Skriveren af A. M. 302 

og 305 havt til Hensigt at omskrive Gulathingsloven til Brug for 

Skiens Lagstol (hvor Borgarthingsloven brugtes), men han har valgt 

en anden Vei, idet han retter Bogen til ,alle Norges Mænd* (se 

nedenfor). 

2. Af Bylove har Kong Magnus aabenbart kun istandbragt 

den Bergenske (publiceret 22 Jan. 1276), som derfor findes i meget 

talrige Afskrifter. Dog er det let at se, at Bergens Bylov uden 

videre har været overført paa andre Byer eller ialfald Haandskrifter 

af denne istandbragte for andre Byers Brug; det er jo rimeligt nok, 

at dette ogsaa har været Lovgiverens Mening. At Byloven allerede 

i 13de Aarhundrede var optagen i de Byer, hvor den senere gjaldt, 

Nidaros, Tønsberg, Oslo, synes sikkert nok, da der ialfald i Oslo 

og Tønsberg fandtes By-Lagmænd allerede før Byloven blev til 
Vid. Selsk,-Forh, 1879. No. 14. 2 
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(Aar 1266, se Munch, Afh. I. 223). Det ældste Exemplar af en 

Bylov for en anden By end Bergen, vi kan paavise, findes i Stockh. 

C 21 (fra c. 1295). Byloven her er vistnok egentlig Bergensk, 

men da den er afskrevet i Forbindelse med en Frostathingslov, er 

den utvivlsomt bestemt for Nidaros; den udelader derfor med Vilje 

flere Afsnit eller Betegnelser, der kun passer for Bergen (f. Ex. 

Omtalen af den ,hellige Sunniva" og ,Bergens Mænd* I, 1, Capitlet 

om Haandværkernes Boliger i Byen VI, 8), undgaar at omtale 

Bergenske Lokaliteter (f. Ex. I, 1 Mariagilde-Skaalen i Bergen), 

hvorved antydes en anden By, og udelader Notitsen om Lovens 

Vedtagelse i Bergen 1276. Dette er den eneste fra gammel Tid 

bevarede Bylov for Nidaros; dog har der vistnok i 14de Aarhun- 

drede OQmarbeidelsen af Byloven for Nidaros skredet fremad, thi 

Afskriften fra 1576 (se nedenfor) viser utvivlsomt tilbage til en 

Codex fra denne Tid, hvori alle Bergenske Reminiscenser var for- 

trængte og Throndhjemske Lokaliteter o. s. v, indførte. Paa samme 

Maade er det gaaet med Tønsberg. I A. M. 307, der først inde- 

holder en Gulathingslov indrettet for Borgarthing, findes dernæst 

ogsaa en Bergens Bylov, hvor ofte istedenfor Bergen Tønsberg 

nævnes. Det samme er Tilfældet i A. M. 65 qv., hvor dog Tøns- 

berg forekommer sjeldnere end Bergen; ogsaa denne Bog indehol- 

der en Gulathingslov, men det er først i Byloven, at der henvises 

til Østlandet. Medens saaledes i begge disse Bøger Bergens Bylov 

kun staar paa Overgangen til at blive en Tønsbergsk, er dette 

Skridt taget helt ud i de to Tønsbergske Lovbøger, Kbh. ny Saml. 

1642 og Stockh. UC 15, begge skrevne af samme Mand ved c. 

1330; her findes ikke længer Reminiscenser fra Bergen, medens 

alligevel som i Nidaros Identiteten og Nedstammelsen er utvivl- 

som. Mindre heldigt er Oslo repræsenteret i to bevarede Afskrifter: 

i Å. M. 309, skrevet c. 1325—30, og Å. M. 305, skrevet c. 1450; 

thi begge viser ved at have beholdt flere Bestemmelser vedkom- 

mende Bergen, at de kun er Afskrifter af den bergenske Lov 

(saaledes i 309 Byordningens Cap. 8 med de Bergenske Lokaliteter). 

Imidlertid skal det ikke nægtes, at ogsaa en 3die Bylov muligens 

oprindelig er istandbragt fra Oslo; i A. M. 31 89 findes nemlig 
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sammen med en Borgarthingslov og en gl. Vikens Kristenret en 

Bylov, som efter Bogens øvrige Indhold nærmest er indrettet til 

Brug for Oslo (eller Tønsberg?). Men i Formen er den en almin- 

delig ,Bjarkøret*, der istedenfor den enkelte By o.s.v. kun nævner 

kaupangr, kaupangrsmenn, biarmenn o. s. v.; kun paa et eneste 

Sted (VI, 15) er ved en Lapsus sat ,Bjorgvin* istedenfor det al- 

mindeligere ,kaupangr*, og dette Ord viser, at ogsaa dens Forlag 

er en Bergensk Codex. Bogen viser dog, at ved Siden af den 

Tendens til at indrette Bylovene for den enkelte Kjøbstad, som vi 

ovenfor har paapeget, tinde vi ogsaa i Iste Halvdel eller henimod 

Midten af 14de Aarhundrede en modsat Tendents til at istandbringe 

en ,almindelig* Bylov. 

3. Det samme Fænomen kan paapeges for Landslovenes Ved- 

kommende. Den Thorgeir Haakonssøn, der har skrevet A. M. 302 

og 305 og 56 qv., har vistnok forfærdiget Lovbøger til de forskjellige 

Lagthing; saaledes er 56 qv. skrevet for Bergen, 302 for Skien, 

hvorfor han her engang skriver Skidupingsmanna (hvor hans Ori- 

ginal havde Gulapingsmanna), men saavel denne som 305 er dog 

egentlig brugbar hvorsomhelst, thi i Intimationen i begge disse 

siges, at Kong Magnus's Prolog er rettet ,til alle Norges Mænd*, 

han undgaar i Regelen at nævne Thingstedet og udelader Opreg- 

ningen af Nævndermændene; — derfor kan man med Rette anse 

hans Afskrifter for virkelige ,Landslove*. Et lignende Exempel 

har vi i Stockh. C 22. Den er skrevet af 2 Skrivere, der har 

handlet efter forskjellig Plan. Den første afskriver Frostathings- 

loven indtil II, 3; her optager den anden Skriver Traaden, men 

hvad han leverer er ikke længer Lov for Frostathinget; dette næv- 

nes ikke længer, i Stedet derfor forekommer hyppigst det almin- 

deligere ,Lagthinget*, paa et Sted Eidsivathing og et andet Gu- 

lathing. OQgsaa denne Lov maa altsaa betegnes som et — om end 

uheldigt — Forsøg paa at istandbringe en almindelig ,Landslov*. 

Skridtet er derimod taget fuldt ud i et Haandskrift fra 1ste Halvdel 

af 14de Aarhundrede, hvoraf vi nu kun har ? smaa Brudstykker 

levnede i Rigsarkivet; her kaldes Lagthinget stadig ,N: ping, og 

Formen er altsaa fundet for den almindelige PonboE har 
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hidtil kun kjendt denne Form fra Afskrifter fra Slutningen af 

16de Aarhundrede — af Lagmanden Morten Nilssøn i Stavanger —, 

men af Brudstykket sees, at den var opfunden før 1350. 

4. De Lovbøger, vi har bevaret fra Haakon Magnussøns og 

Magnus Frikssøns Tid (1299-1355), nøier sig i Regelen ikke med 

at være Afskrifter af en enkelt Lov, men er Lovsamlinger, leverer 

alle eller de fleste Love fra den store Lovgivningstid under Mag- 

nus Lagabøter. Disse Lovsamlinger synes gjorte dels for Eierens 

særlige Behov, dels ogsaa med den tydelige Hensigt at være fuld- 

stændige; i sidste Henseende mærkes, at saavel de kongelige som 

de kirkelige Kristenretter tages med, Fra Bergen er især 4 Lov- 

samlinger at betragte, de tre skrevne af samme Mand. A. M. 304 

fol. indeholder saaledes en Samling af de verdslige Love, men sær- 

ligt indrettede for Byens Behov. De betegner sig som Samling 

ved, at de to Slutnings-Retterbøder til Landsloven først følger efter 

Bylovens Ende, og som indrettede for Byens Behov derved, at den 

udelader store Stykker af Landsloven, hvilke findes igjen paa til- 

svarende Steder i Byloven. De to andre Bøger af samme Skriver, 

A. M. 322 fol. og 60 qv., synes derimod indrettede for verdslige 

Stormænd, der færdedes saavel inden Gulathingets som Frostathin- 

gets Sfære og leilighedsvis tillige havde Brug for Byloven; Lands- 

loven er nemlig her i den Grad Hovedsagen, at Byloven ikke 

engang faar særlig Titel og blot følger som særskilt Afsnit af Lands- 

loven, og denne, som egentlig er en”Gulathingslov, optager tillige 

Capitlet om Nævndermænd og Fylker i Frostathingsloven') A. M. 

56 og 78 qv., begge skrevne af Thorgeir Haakonssøn, hører aaben- 

bart sammen som to Dele af samme Samling; det er tydeligt af, at 

Landslovens Slutnings-Retterbøder ikke staar paa rette Sted, men 

først i Sluten af 78 efter baade Kristenretter og Bylov; begge Bø- 

ger har vistnok endnu i 2den Halvdel af 16de Aarhundrede været 

indbundne sammen, thi Randgloser med samme Haand fra c. 1570 

—80 (fra Bergen) forekommer i begge. Disse Bøger — eller ret- 

") Det er rimeligt nok, hvad Munch gjør opmærksom paa, at Å. M. 322 er for- 

færdiget for Drotseten Erling Vidkunnssøn af Bjarkø og Giska. 
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tere denne Bog — udgjør en fuldstændig Samling af geistlig og 

verdslig, Landets og Byens Lov for Vestlandet: det er baade Gu- 

lathingslov og Bergens Bylov samt af Kristenretter Vikens gamle 

Kristenret, Erkebiskop Jons Kristenret og den saakaldte Sverres 

Kristenret. Det sidste er værd at lægge Mærke til, thi det synes 

at tyde paa, at denne Kristenret ikke blot er et Udkast, men vir- 

kelig har været benyttet som gjældende Kirkelov paa Vestlandet: 

ligeledes er det værd at notere, at den samme Skriver, som har 

givet denne den urigtige Titel Sverres Kristenret, ogsaa er Op- 

havsmand til den vistnok ligesaa urigtige Beretning, at Jons Kri- 

stenret er ,givet af Kong Magnus og samtykt af Erkebiskop Jon 

og alle Lydbiskoper*. Til Brug for Bergensere er ogsaa Samlin- 

gerne Stockh. UC 16 (Gulathingslov, Bylov og Magnus's Kristenret), 

C 19 (Gulathingslov med Bylov), A. M. 323 (Bylov med Hirdskraa, 

nærmest for Hirdmænd, bosatte i Bergen) og Stockh. C 17 (Ber- 

gens Bylov med Magnus's Kristenret); den sidste er dog snart efter 

vandret til Østlandet, thi en samtidig Haand har kompletteret den 

med en Eidsivathingslov. I Chr. Univ. 317 qv. tinde vi den eneste 

oplandske Lovsamling fra Haakon 5te's Tid; her har vi Eidsvolds 

ældre Kristenret ved Siden af Jons Kristenret og Eidsivathings- 

loven. Ogsaa fra Magnus Erikssøns Tid findes Bergenske Lovsam- 

linger i A. M. 65 qv., 61 qv. og Kbh. ny Saml. 3260 qv., men disse 

er aabenbart kun gjorte for det praktiske Behov og repræsenterer 

intet selvstændigt Arbeide som de tidligere. Derimod har vi fra 

Østlandet i de to Tønsbergske Lovbøger (Kbh. 1642 og Stockh. C 

15) to temmelig fuldstændige Lovsamlinger for Tønsberg, ligeledes 

er Å. M. 309 (Eidsivathingslov, Oslo Bylov, Gulathings Kristenret), 

Kbh. ny Saml. 3261 (Borgarthingslov, Farmannalov, Borgarthings 

Kristenret) og A.M. 3180 (Borgarthingslov, gl. Vikens Kristenret og 

alm. Bylov) temmelig fuldstændige Samlinger af geistlig og verds- 

lig Ret for Østlandet; mindre fuldstændige er A. M. 307 (for Tøns- 

berg) og Stockh. C 14 (for Borgarthinget). En særegen Klasse 

indtager den mærkelige Færøske Lovsamling (Lund 19 fol.), der 

foruden Gulathingsloven indeholder Hirdskraa, Bergens Bylov og 

Magnus's Kristenret — vistnok en temmelig fuldstændig Samling af 
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al den norske Ret, som Indbyggere af Færøerne — saavel Hird- 

mænd som Prester, Bønder og Handelsmænd — kunde faa Brug for. 

— Med Midten af l4de Aarhundrede stansede ogsaa Samlings- 

lysten, man indskrev i ældre Bøger hvad man havde Brug for; kun 

én Undtagelse findes i A. M. 61 qv., der dog ikke indeholder mere 

end Gulathingsloven og Byloveu. 

II. Lov-Oversættelser fra I6de Aarhundrede. 

De mange haandskrevne Lov-OQversættelser fra 16de Aarhun- 

drede har hidtil aldrig været gjennemgaaede med den Plan for 

Øie at gruppere dem. Dette er hvad jeg har gjort i Sommer ved at 

undersøge alle mig tilgjængelige Exemplarer i Kjøbenhavn, Lund, 

Linköping, Stockholm, Upsala, Christiania, Bergen og Throndhjem. 

Det viste sig da snart, at den store Mængde Haandskrifter var at 

henføre til ganske faa og meget forskjellige Arter. Denne Grup- 

pering har jeg foretaget og vil altsaa i det følgende gjengive mine 

Resultater og paavise de forskjellige Oversættelsers Betydning. 

1. Den ældste Oversættelse. 

Den almindeligste Oversættelse af Landsloven er bevaret i 

mindst 75 Exemplarer, men i to Recensioner: den ældre har beholdt 

Kong Magnus's oprindelige Fortale, den yngre har udeladt denne, 

men optager istedenfor Fortalen en ny Fortale, Uddrag af den 

jydske Lovs Fortale; enkelte Exemplarer af den 2den Recension 

har dog beholdt begge Fortaler. 

Af den ældre Recension er kun to Exemplarer bevarede: 

Lund I fol. 10 b. Norriges Lov, indrettet for N: ting, skrevet 

mellem 1578 og 1588. [Eier: S. Simonsen i Christiania 1681]. 

Deichm. 29 qv. ,Den norske Lag som Kong Magnus gaf Norgis 

menige Indbøgere Anno 1274*, skrevet c. 1550—60 (appliceret 

paa EFidsivathing). 

Den yngre Recension kjendes i følgende Exemplarer. 

Kbh. kgl. Bibl. gl. Saml. 3263 qv., skrevet c. 1550. [Eier: Jacob 

Matsøn Prestøe, Slotsskriver og Kapellan paa Bergenhus, q c. 
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1556; paa Bindet staar C S 1561, rimeligvis Christen (Søffrens- 

son) Skriffuer, Raadmand i Bergen a. 15611. 

Kbh. kgl. Bibl. gl. Saml. 3264 qv., Skrevet c. 1600 (defekt ved Slu- 

ten). [Eier: Jacob Jørgensen 1624]. 

gl. Saml. 3265 qv., [Eier: Ebelink Schrøder 1600]. 

ny Saml. 1073 fol., skrevet 1599. [Eier: Hans Pedersen 

(Basse), Kansler 1599, byttede den bort for et andet Exem- 

plar til sin ,Tjener* Peder Jespersen 1600]. 

ny Saml. 1074 fol., skrevet mellem 1582 og 91 i Bergen. 

[Eier: M. P. 1593]. 
ny Saml. 1075 fol., Skrevet kort efter 1582. [Kom til Malmø 

e5901: 

ny Saml. 1076 fol., skrevet c. 1600. [Eier: Christoffer Galde 

til Nygaard 1602]. 

ny Saml. 1635 qv., Skrevet efter 1568 (Østlandet?). 

ny Saml. 1643 qv., skrevet 1593 (Bergen?). Optager ogsaa 

den ældre Fortale. 

ny Saml. 1646 qv., skrevet før 1597. Bergen? [Eiere: Mi- 

chel Magnussøn, Prest i Nærø, af ham givet 1632 til Hans 

Jonssøn]. 

Kallske Saml. 605 qv., skrevet efter 1568. [Indbundet 1579]. 

Thottske Saml. 1272 fol., skrevet 1551 af T. I. [Bogen eies 

og fortsættes i samme Aar af Laurents Hanssøn (Lagmand i 

Stavanger 1554—57%)]. 

Thottske S. 1273 fol., skrevet i Bergen efter 1579. 

Thottske S. 1274 fol., Skrevet i Bergen c. 1588. [Kom til 

Kjøbenhavn 15891. 

Ulldalske Saml. 34 fol., skrevet før 1600. [Eier: Olaf Holk, 

Lagmand i Fredrikstad 1600, 4 1607]. 

Ulldalske S. 314 qv., skrevet 1601. 

Ulldalske S. 315 qv., skrevet c. 1600 i Bergen. 

A. M. fol, 317, skrevet kort efter 1573 i Oslo. [Kom til friled 

c. 1580]. 
319, skrevet 1563, fortsat af Hans Amundsen i Oslo 1587. 
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A. M. fol. 320, skrevet 1593 af Johannes Heliæ. [Eier 1593: An- 

dreas Mathiades Been]. 

321, skrevet kort efter 1584. Har beholdt den ældre 

Fortale ,til alle Norriges Mænd*. [Eier 1606: Peder 

Knutsøn, Borger i Oslo]. 

qv. 64, skrevet c. 1590 af Sander Mænn, Borger i Bergen. 

[Eier: Absalon Absalonssøn Beyer, Kapellan ved Domkirken, 

1589—941. 

79, skrevet kort efter 1591. Optager den ældre Fortale, er 

omskrevet til en Gulathingslov. [Eier: L. B. 1598]. 

80, skrevet 1554 af Hans Jacobsen, ,Tjener* hos Hr. Iver 

Jensen paa Fresje (riml. den samme som Hans Jacobsen Loe, 

Lagmand i Skien 1567—73, i Tønsberg 1573—81). 

81, skrevet c. 1580. [Eier 1591: Severinus Martini Ros- 

childensisl]. 

82, skrevet c. 1550. [Eiere: Thomas Ybsen, derefter Hans 

Atterndorp, begge , Tjenere* hos Erik Rosenkrans; han solgte 

den 1558 til Nils Lauritssøn. Aar 1601 gav Olaf Holk, 

Borgethings Lagmand, den til sin Søstersøn Laurits Nils- 

søn, Borgermester i Tønsberg]. 

83, skrevet i Bergen 1594 af Mathias Johannessøn Juel. 

84, skrevet c. 1580—1600 (defekt). 

85, skrevet 1543 af Rasmus Hartvigssøn i Throndhjem. 

[Eier 1561: Michel Eskilssøn (Foged paa Halsnø a. 1565), 

som gav den til ,sin Broder Chresten Tanne*]. 

86, skrevet c. 1550. 

87, skrevet 1566. 

88, skrevet c. 1580—1600 (defekt). 

89, skrevet i Bergen c. 1580. [Eier 1583: I. M.]. 

90, skrevet 1593 af Jon Jonssøn, Lagmand paa Island. 

91, skrevet 1592—93 af Mathias Johannessøn Juul (sml. 83). 

93 og 95, skrevne c. 1580—1600 (defekte). 
2 . 32 8", skrevet c. 2596 af Laurents Nilssøn (paa Østlandet). 

33 89, skrevet 1601 af Baltzer Caspersen. [Eiere: Brødrene 

Svend og Christoffer Jacobssøn, fødte i Fosen]. 
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C 23 fol., skrevet 1592 eller kort efter. [Eier 1599: Nils 

Krag Mogensen til Agerkrog, kgl. Sekretær]. 

24 fol., skrevet c. 1600. [Eier 1610: den Svenske Hertug 

Karl Philip]. 

25 fol. Eieren, Jakob Søffrensen Skriver, Borgermester i 

Kjøbenhavn, lod Bogen skrive 1583. 

26 fol., skrevet c. 1550. [Eier 1558: Tage Thott, Lensherre 

paa Baahus, 7 1562]. 

27 fol., skrevet i Oslo c. 1590, tildels af Statholderen Axel 

Gyldenstjerne. 

268 fol., skrevet 1547 for Kansleren Johan Friis. 

29 fol., skrevet 1571 af Hans Viricksen paa Færøerne. [Eier 

1573: Rasmus Alverssøn, derpaa Jens Mattsen]. — 

30 fol., skrevet c. 1550. [Eier 15592: Erik Kiil til Eline. 

En Borger paa Gotland solgte den 1594 til Erik Simonsson 

til Rechbol. 

31 fol., skrevet af Claus Huitfeldt 1552, da Lensmand paa 

Bratsberg. [Senere Eier: Lars Flemming, Friherre]. 

32 fol., Skrevet c. 1580. [Eiere: Omund Torbiørnsen 1599, 

Peder Jørgensen (Petrus Halmiensis Ripensis) 1599]. 

44 (efter Molbechs Katalog), skrevet 1561 af I. S. i Bergen, 

indrettet for Gulathing (,Norgis oc synderlig Guletings 

Laugbog*). 

11 fol., skrevet af I. C. W. 1595, har optaget den ældre 

Fortale. 

12 fol., Christoffer Bjørnssøn lod den skrive i Throndhjem 

1604 efter Hans Pederssøn Cantzelers Lovbog. Chr. B. for- 

ærede den 1637 til Dr. Peder Alfssøn. 

14 fol., skrevet 1577. [Eier 1582: Jørgen Lauritsen]. 

28 qv., skrevet i Throndhjem 1562. [Eier 1596: Christoffer 

Erlandssøn]. 

33 qv., Skrevet af Laurents Hermanssøn, fhv. Prest i Sande- 

herred, 1567. 

34 qv., Skrevet c. 1590 i Bergen. [Eier 1598: Henrik Peder- 

sen Fynbo i Smørsgaarden, 4 1608]. 
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Deichm. 38 qv., skrevet 1597 af Jens Christensen paa Eidsten 

(f 1621), Peder Iversens Foged over Fru Gyrvilds Gods. 

Chr. Univ. Bibl. 230 fol., skrevet 1585 for HOLDE Gyldenstjerne, 

Lensmand paa Baahus 1576—92. 

— 5268 qv., skrevet 1544 i Throndhjem af Rasmus Hartvigsen 

(sml. A. M. 85). 

— 311 qv., defekt, skrevet c. 1550—60. 

— 314 qv., skrevet 1596 af C. T. S., indrettet for Eidsvold. 

— 302 qv., Skrevet kort efter 1573. 

— 71% 8vo, skrevet kort efter 1568. 

— 591 qv., Skrevet af Sander Mænn i Bergen 1588. 

— 14 q90., skrevet c. 1560—70. 

— 278 fol., skrevet 1598 af I. I. S. 

Christiansands Skolebibl. E. 13, skrevet 1591 eller kort efter, paa 

Østlandet (Oslo?). 

Bergens Museum 29 qv., skrevet i Bergen c. 1600. [Ejer: Frbe- 

linek Schrøder, som 1601 gav den til Jon Lindt, Borger 

i Bergen. 

Linköpings Skolebibliothek 72, svensk Oversættelse, udført i Thrond- 

hjem (riml. 1564). 

Rigsarkivet, før Pastor Brochmanns, skrevet c. 1580—1600. 

—, før Olaf Tveitens i Hjertdal, skrevet efter c. 1560. 

— No. 49, Brudstykker paa 2 Blade, skrevet før 1550. 

Throndhjems Videnskabsselskab No. 135 qv., skrevet i Bergen efter 

1582. 

Det er eiendommeligt for denne Oversættelse, at den endog i 

de ældste Haandskrifter (1543, 1547) indeholder følgende Stykker, 

som synes at være udgaaede fra Oversætterens Haand: 1) Retter- 

bøder af følgende Konger: Slutningsretterbøderne af Haakon Haa- 

konssøn og Magnus, Erik Magnussøns store Retterbod af 1280, af 

Haakon Magnussøn Rbøderne om Landskyld, om haandgangne Mænds 

Nærværelse paa Lagthinget, om haandgangne Mænds Forseelse og 

Ed og den store Retterbod, Magnus Erikssøns Rb. om Mened, hans 

Søn Haakons om Mynt og Handel, Olav Haakonssøns Rb. om Ufor- 

muendes Handel og Islandsk Told, Margretes af 1392, Christoffers 
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af 1442, 3 Rb. af Christian I (Bergen 1553, Kalssund 1455, Skara 

1458), 1 af Hans (Oslo 1483) og 1 af Christian II som Thron- 

følger (Oslo 1508)). 92) Sager, som er Kongen og Biskopen 

imellem [= (Cap. 65 af Jons Kristenret]. 3) Regula juris paa 

Latin. 4) Norske Kongerække til Christoffer. 5) Oldenborgernes 

Nedstammelse fra Folkungerne, ender med Kong Christians Sønner, 

Kongerne Hans og Fredrik, og 6) en historisk Notits om Kong 

Hans's Kroning i Danmark og Norge. Åt Kong Christian II's norske 

Retterbøder er udeladte, skjønt de dog findes i norske Lovsamlinger 

(f. Ex. Rb. af 1514 i Kbh. kgl. Bibl. 3262 qv., Rb. af 1521 i 1154 

fol.), kunde have den tilfældige Aarsag, at de ikke fandtes i Over- 

sætterens Kilde; men da man ser, at han ogsaa i Kongerækken 

standser med Hans og Fredrik uden at nævne Christian den II, 

henvises vi til Tiden efter Christian II's Afsættelse, da hans 

Regjeringstid og Forordninger betragtedes som illegitime. Over- 

sættelsen er altsaa foregaaet efter 1523. Paa den anden Side 

føres man længere tilbage end til det ældste Haandskrifts Tid 

(1543) ved at betragte Oversættelsens ældre Redaktion. Denne 

har nemlig — ligesom den beholder Kong Magnus's Fortale — 

ogsaa i Kristendomsbolken beholdt det Iste Kapitel, Trosbekjen- 

delsen, men denne er den gamle katholske, hvilket især er tyde- 

ligt af Slutningsordene: ,vij skulle tro att Sønder vaara skulle os 

forladis mett Skiring och Idran och Anger oc Skrefftemaall, medt 

thett verduge guds legome och hans velsignade Blodt, som hellgis 

ij Messeun, mett Bøneholdt och Allmosegierdt och Faste och mett 

andre gode gierninger som manndt giør och thaller och hugser.* 

Oversættelsen maa altfor utvivlsomt være ældre end 1537. 

Da Oversættelsen ikke indeholder Stykket om Nævndermænd, 

men derimod den lille Notits, som kun har sit tilsvarende i Borgar- 

thingsbøgerne: ,skal hver Lensmand i sit Læn nævne saa mange 

Mænd til Lagthing, som gamle Norges Sædvane været haver*, da 

1) I de senere Haandskrifter forøges disse med den efterfølgende Tids Retterbøder 

i meget broget Udvalg, begyndende i Regelen med Truid Ulfstand og Claus 

Bildes Reces af 15339. 
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desuden i Odelsbolken Cap. 4 udtrykkelig nævnes ,Borgarthing*, 

og da de to sidste Retterbøder vedkommer Oslo, anser jeg det for 

utvivlsomt, at Oversættelsen er foretaget efter en Lovbog fra 

Oslo'). De to, forresten fra hinanden afvigende, Efterretninger om 

Oversætteren henvise ogsaa begge til Oslo. Det Deichmanske 

Haandskrift 33 qv., der er skrevet i 1567 paa Vindal i Sande- 

herred af den fhv. Prest i Sandeherred Laurents Hermanssøn, til- 

føier ved Slutningen af sin Lovafskrift: ,Her ændes nw, som dw 

Lesere maa see, Nories Lagboch, som er omwendt aff den gamble 

Norsche — og det af Anders Sybiørnson fordum lagman & Osloo 

— oc paa rett Dansche eller Syøømaale Norschs der huor man 

kand forstaa*. Denne EFfterretning maa paa Forhaand ansees som 

temmelig paalidelig, da Anders Sæbjørnssøn netop i Aarene efter 

Christian IP's Afsættelse var Lagmand i Oslo, og da den gamle 

Præst Laurents jo maa antages som samtidig og selv har levet i 

Viken. Om Anders Sæbjørnssøn ved man ikke mere, end at han 

forekommer i Breve som Lagmand paa Borgarthing 1 1511 og 

1522*) og som Lagmand i Oslo med Titel ,a våpn* i Oktober 1524 

og ialfald til Januar 1527%; da hans Formand i Oslo, Erik Eriks- 

søn, har udgivet en Dom 10de Juli 1523*), falder rimeligvis Anders 

Sæbjørnssøns Forflyttelse til Oslo og Forfremmelse til Væbner 

sammen med Kong Fredrik I's norske Regjeringstiltrædelse. Han 

nævnes ikke efter Januar 1597, og da den nye Høvedsmand paa 

Akershus, Magnus Gyldenstjerne, i Sluten af 1528 udnævnte en 

ny Lagmand (Nils Knutssøn, bekræftet af Kongen 19de Januar 1529)*), 

maa Anders Sæbjørnssøn ved den Tid være enten død eller afsat. 

Hvis Ffterretningen, at han er Lovens Oversætter, er rigtig, giver 

den os Tidspunktet 1524—28. Imidlertid findes i et omtrent sam- 

tidigt Haandskrift en anden Oplysning om Oversættelsen. Det 

'y Dens Original er imidlertid ikke nogen af de til vor Tid bevarede Lovbøger. 

) DN I 1030, VITT 503. 

3) DN VI, 699 og V 1051. 

9) Brandts Afskrifter af Herredagsprotokoller S. 375. 

3) Rigsregistranter I, 19, 



CHRISTIANIA VIDENSK.-SELSK. FORHANDL. 1879. No. 14. 29 

Linköpingske Haandskrift, skrevet paa Svensk i Throndhjem — 

rimeligvis under den svenske Okkupation i 1564 — har nemlig 

følgende Overskrift over Landsloven: ,Denne er Norgis Lagh 

som Erick Gullenstiernne vdlade aff ysslendske mall oc paa dette 

mall som nu tales, met 4 b (0: herrer?) lagmender myndigste 

wisseste oc celogeste han nest kunne finde.* Erik Gyldenstjerne 

(Hack) blev Magnus Gyldenstjernes Eftermand som Høvedsmand 

paa Akershus 1532 og styrede som saadan —- med Undtagelse af 

Fraværet April til Dec. 1535 — til sin Død om Vaaren 1536. 

Notitsens Mening er naturligvis, at de 4 Lagmænd er de egentlige 

Oversættere, men at den danske Lensherre har deltaget i Over- 

sættelsen eller autoriseret denne; og hvis man turde antage, at 

en af disse 4 Lagmænd var den forhenværende Lagmand Anders 

Sæbjørnssøn, og at denne endnu levede ved 1532—36, kunde begge 

Efterretninger forenes. Fælles for dem begge er ialfald, at Over- 

sættelsen er udført i Oslo af Borgarthings-Lagmænd og at Oversæt- 

telsen stammer fra den katholske Tid (0: er ældre end 1537). 

Man har derimod Ret til at gjætte paa, at den oversatte Lov- 

bog i Aarene mellem 1537 og 1548 har været underkastet en 

officiel eller halvofficiel Revision og det ved dansk Haand. I de 

almindelige Haandskrifter (endog de tre ældste fra 1543, 44 og 

47) er nemlig Kong Magnus's Fortale og kfterskrift samt den 

føromtalte katholske Trosbekjendelse udeladte; til Gjengjæld for 

Fortalen er leveret et Uddrag af den jydske Lovs Fortale med 

nogle korte Indledningsord. Fortalen lyder saaledes (næsten uden 

Afvigelse i alle Haandskrifter): 

(1) ,Her begyndes Norrigis Lagbog efter som den hellige 

Herre Sanct Olaf Konning med mange gode Herrer og fremfarne 

Konninger udi Norrigis Rige samtykt og stadfest have og nu er 

udsat, at menige Mand kan bruge'n og forstaa'n, alle til Trøst og 

Hjelp. 

(2) Dog er det den bedste Lag at følge Sandhed og Retvished. 

Vilde saa hver Mand gjøre, daa gjordes ingen Lag Behov. Huar 

som Sandhed og Retvished ei findes, der skal man med Lag efter- 

følge og søge. Var ikke Lag i Lande, da havde den mest, som 
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mest kunde tage. Thi skal Lag gjøres efter Menigheden og ret- 

vise Mænd, og hver nyder efter sine Gjerninger. 

(8) Lagen skal være ærlig og taalig efter Landsens Vis, 

kvemmelig, dydelig og aabenbare, saa at alle Mænd mue vide og 

understaa hvad Lagen siger, og ikke skrives efter en Mands Raad, 

meden efter menig Mands Raad og Landsens Nødtørft. Ingen 

skal igjen dømme den Lag som Kongen og Landet tage ved, men 

efter den skal Landet rettes og dømmes. Det er Konningens og 

Høvdingers Embede, der i Landet ere, at dømme Dom og gjøre 

Ret og frelse dem som med Vold tvinges, som ere Vidver, fader- 

løse Barn, udlendske Folk, Pellegrime og andre fattige Mænd, 

som de rige Mænds Vold overgange, og lade ikke Vdædingsmænd 

leve udi sine Lande og Rige. Fordi om han finer eller dræber 

Udædingsmænd, da er han Guds Ven og Lagsens Gjømmermand. 

Alle som i Kongens Lande bo, skulle være hannem hørsamme, lydige 

og underdanige, fordi er han og skyldig at gjøre dem alle Fred. 

(4) Alle Verdsens Høvdinge ere og pligtige at forsvare den 

hellige Kirke og den hellig kristlig Tro, som de ville være lod- 

tagne af hvis gode Gjerninger som ske, saa vide som Kristen- 

dommen er. Hvar nogen Sag mindskes for den Skyld, svare det 

for Gud som alle Gjerninger dømmer.* 

Af de i vor Gjengivelse betegnede Afsnit er naturligvis 

No. 1 originalt for den norske Lov; No. 3 gjenfindes omtrent 

ordret i den jydske Lov med Undtagelse af, at efter ,Gjømmer- 

mand* staar: ,Fordi saa som den hellige Kirke styres med 

Pave og Bisper, saa skal hvert Land styres med Retter og 

værges med Logen*; No. 2 og 4 er forkortet og omskrevet, 

det sidste for at betegne den nye Kirkeorden. At denne Lov- 

bog er officiel, autoriseret til Brug for Kongens Embedsmænd 

i Norge, slutter jeg dels af dens Udbredelse, dels af et Udtryk i 

et Kongebrev, som hidtil har været fortolket anderledes. Et af 

de ældste Haandskrifter (Stockh. 028) er skrevet for og eiedes af 

Kongens Kansler Johan Friis til Hesselager, som selv i 1547 har 

skrevet sit Navn paa Titelbladet; denne Bog maa altsaa ansees 

for at være det Exemplar, som Regjeringen selv benyttede i sin 
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Korrespondance med de norske Myndigheder, og selvfølgelig har 

da Regjeringen betragtet dets Text som autentisk; ialfald kan det 

ikke paavises, at den danske Regjering har havt eller citeret noget 

oldnorsk Haandskrift af Loven. Ligeledes ser man, at andre 

Exemplarer fra Christian III's Tid er skrevne for danske Lens- 

herrer i Norge: saaledes A. M. 80 (fra 1554) for Ivar Jensen paa 

Fridsø, belenet med Frølands Skibrede, Stockh. C 31 (1552) for 

Claus Huitfeldt, Lensherre paa Bratsberg, Stockh. C 26 for Tage 

Thott (1558), Lensherre paa Baahus. Til samme Kategori kan 

ogsaa andre Exemplarer henføres, selv om deres Eiere skulde 

være underordnede Tjenestemænd; saaledes tilhørte Kbh. 3263 

Jakob Prestøe, Slotsskriver paa Bergenhus (y c. 1556), og Stockh. 

C 30 eiedes af Erik Kiil til Eline, der ialfald i Syvaarskrigen havde 

offentlig Ansættelse, og den Rasmus Hartvigssøn, der har skrevet 

de to ældste Exemplarer af Loven (A. M. 85 fra 1543 og Chr. 

Univ. 528 fra 1544), har aabenbart været en Skriver hos en af de 

offentlige Myndigheder i Throndhjem (Lensherren Thord Rod?); 

ogsaa den T. J., som afskrev Landsloven i Thott 1279, har vel 

været Skriver paa Bergenhus. 

Det Reskript, jeg ovenfor nævnte, er af 18de Jan. 1557 og 

har hidtil været forklaret som paabydende en Oversættelse af den 

norske Lov, hvilket jeg anser for urigtigt. Der tales nemlig i 

hele Reskriptet ikke om Oversættelse, men kun om Fortolkning 

af den bestaaende Lov. Grunden til Reskriptet er, siges det, at 

endog der er én Lov udgaaet over alt Norges Rige, bruges og 

udtydes dog denne Nordenfjelds anderledes end Søndenfjelds, saa 

at mangfoldige Klagemaal derover har været hos Kongen, som 

ogsaa tilforn har befalet nogle Lensmænd og Lagmænd i Norge 

at forsamle sig paa en beleilig Tid og endelig gjøre en Skik der- 

paa, hvilket ikke dertildags skeet er for nogen paakommen For- 

hindrings Skyld* 2: Loven selv var utydelig og fortolkedes paa for- 

skjellige Maader, derfor tiltrængtes en ofticiel Fortolkning. Ogsaa 

i det følgende viser Reskriptet, at der kun er Tale om en Revision 

eller Fortolkning af Loven, ikke om en Oversættelse. Kongen 

byder den norske Kansler (Peder Huitfeldt) at drage ved St. Olafs 
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Dag til Bergen og der med Lensherren paa Bergenhus, Borger- 

mester og Raadmænd samt Lagmænd norden- og søndenfjelds ,at 

overveie, granske og forfare al den Tvist og Uenighed om Loven* 

og med dem ,forenes om samme Lov og gjøre en Skik, saa at 

samme Lov drager over ét over det ganske Rige.* Altsaa — 

Rigets lærdeste Jnrister skal blive enige om Lovens Fortolkning 

og udgive Bestemmelser herom. Sikkert er det ialfald, at saa 

har vedkommende Jurister selv opfattet det; medens der ingen 

Spor findes til, at Herredagen i Bergen har forsøgt sig i Lovover- 

sættelse, ved vi, at den udgav en Retterbod om Landboforholdene, 

og en af de tilstedeværende Lagmænd (rimeligvis Nils Lystrup i 

Oslo) har selv tilskrevet i sit Exemplar af den gamle Text (Stockh. 

C 16) følgende Notits om hvad der skede i Bergen: ,Anno 1557 

St. Oluffs Dag var ærlig velbyrdig Mand Peder Huitfeldt Norgis 

Rigis Cantsler i Bergen efter kgl. Majestæts Brev og Befaling 

samt alle Lagmendene i Norgie, og var Lagbogen læsen ifra 

Begyndelsen og til Enden og klarligen udteet Artikel fra Artikel.* 

Naar der i hint Reskript siges, at ,der er udgaaet en Lov 

over alt Norges Rige*, har man ved dette Udtryk kun tænkt paa 

Magnus Lagabøters Lov. Jeg kan ikke skjønne andet, end at denne 

efter Tidens Kancelli-Sprog maatte være omtalt med et Tillæg 

som ,af gammel Tid* e. 1, og at ,der er udgaaet* er omtrent ens- 

tydende med, at ,Kongen har ladet udgaa*. Denne Fortolkning 

vilde ialfald stemme med det paaviste Forhold, at Oversættelsen 

allerede var udbredt i de forskjellige Dele af Norge; og den vilde 

tillige forklare, hvorledes der nu mere end før blev Tvist om 

Lovens Fortolkning. Det er nemlig sikkert, dels at Loven i den 

danske Udgave er urigtig oversat, dels at Lagmændene i Christian 

III's Tid fremdeles vedblev at benytte den gamle Lovtext, saa at 

Forvirring maatte opstaa. I de Breve fra Christian III's Tid, hvor 

Lovens Text citeres, har jeg ikke nogensteds fundet Loven citeret 

efter Oversættelsen, medens ialfald i 3 Breve den oldnorske Text 

følges. Af disse tre Breve er de to udstedte af den Tønsbergske 

Lagmand Peder Anderssøn, der efter efterladte Breve synes at 

have været meget kyndig i Loven. 1 et Brev af 1549 (DN I 1112) 
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eiterer han selve Lovtextens Ord: ,i erfdetalet j thet første capi- 

tell Nu misser fader sonar sin dotter eder sonasonar. tha teker 

han arff effter taw nema taw eige skilgetin barn effter segh.* 

Med Undtagelse af Orthografien og de grammatiske Feil stemmer 

Citatet ganske med Codex Tunsbergensis, som Peder Anderssen 

vides at have benyttet. Ligeledes citerer han i et Brev af 1551 

(DN IV, 1128) Texten i Odelsbrigde Cap. 2 ,effter thi som konung 

Magnus rette bott luder. Eff iord ligger vnder samme ættlægh Ix 

vettra eda beter tha verder hon them at odale er heffuer etc.* 

Ligeledes er det tydeligt, at naar en Herredagsdom af 1558 (DN 

III, 1177), udstedt af Kansleren og tre østlandske Lagmænd, døm- 

mer efter ,Norgis lagh i odalsbalken*, at en Odel skal restitueres 

sfor slige penninge som sex skønsomer mend kand mettet [= 

Landsl. VI, 8], saa citeres der efter Grundtexten, ikke efter Over- 

 sættelsen, der her læser ,,12 skjellige Mænd*. Af disse Exempler 

sees ogsaa, at i Christian III's Tid gik de to Lovtexter — Origi- 

nalen og Oversættelsen — ved Siden af hinanden, rimeligvis saa- 

ledes at de danske Embedsmænd brugte den sidste, de indfødte 

Lagmænd den første. Men efterhaanden synes heri et forandret 

Forhold at være indtraadt, hvilket var naturligt nok, da den old- 

norske Text maatte være vanskelig nok at benytte selv for de 

lærdeste Lagmænd og Oversættelsen dog i alt væsentligt fyldte Be- 

hovet. Utvivlsomt har denne med hvert Aar, som gik, faaet større 

Indpas, og i Fredrik II's og Christian IV's første Tid indtil Revi- 

sionen synes den at have været udbredt i alle Kredse i Norge. Et 

Vidnesbyrd om, hvilken Vigtighed man nu tillagde Oversættelsen, 

findes i den Fortale til Loven, som findes i flere af de nævnte 

Haandskrifter (Deichm. 14 fol. fra 1577, Stockh. C. 27, A. M. 320, 

Ulldal 34, Christianssand E. 13), og hvis Forfatter kalder sig 

Matthias Scavenius. I denne Fortale siges blandt andet: Saa 

haver vi her i Norges Rige en gudfrygtig og vis Maade, som er 

Norges Lougbog, at effterfølge, hvilken vor allernaadigste Herre 

og Konning, Konning Frederich den anden til Danmark og Norge 

haver lovet alle Norges Indbyggere, at de skulle sig efter den 

rette, og hans Naade dennem vil der under beskjærme og ved 
Vidsk.-Forh. 1879. No. 14. 3 
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Magt holde. Da efterdi at samme Lougbog er funden ganske 

uklar, saa at, der ikke findes saa i den ene Lougbog som i den 

anden, at de, som hende først have fordansket, ikke have den saa 

klarligen emenderet og punkteret, som det sig med rette burde, 

en Part af onde og uforstandige Skriveres Skyld, som ikke have 

forstaaet det, som de have selv skrevet, — haver jeg for den 

Skyld efter en af mine gode Venners Begjæring mig samme Norgis 

Lougbog foretagen og, saa meget som denne Tids Vilkaar vilde 

medgive, samme Lougbog af mange adskillige Lougbøger uddragen 

og tilsammen skreven og samme Bøger confereret og lignet emod 

hveranden, og de sandferdigste jeg kunde finde efterfulgt og den 

paa ret Danske i adskillige Sentenser forklaret, udskilt Materien 

og Meningen, som tilforn var sammenknyt, hvor man ikke forstod 

hvilken Mening som skulde henføres til det, som stod før eller 

efterfølgde, saa man nu rettelig kan se hvilket som nu ret sam- 

men henger, den klarlige punkteret og udi Bredden forklaret alle 

Hoved-Artikle, som udi hver Capitel findes; og de Stykker, som JOE 

kommer overens med Guds Lov og den hellige Skrift, haver jeg 

udi Bredden antegnet hvor du dennem i den hellige Bibel finde 

kand, og af den naturlig Lov, som er Moderen, haver jeg tilsat 

herlige Sentenser af fromme Mænds Skrivelse, bedendes dig Chri- 

sten Læsere, at du denne min Umage og store Arbeide vil for gode 

annamme o.s. v.* Meningen af disse Ord er ikke at levere en ny 

Oversættelse, men en god Redaktion af Oversættelsen, efter de 

bedste Haandskrifter af denne. Scavenius's Redaktion, som ikke 

synes at have berørt Oversættelsens Text, er udført mellem 1559 

og 1577. 

Fra Tiden 1559—1604 er der endnu omtrent 60 Exemplarer 

af Oversættelsen opbevarede, hvoraf vistnok de fleste er skrevne i 

Bergen (t. Ex. 1561, 1588, 1593, 1594), men ogsaa flere i Thrond- 

hjem (1564, 1604), flere i Oslo (c. 1563, c. 1573), et i Sande- 

herred (1567), et paa Brunlanes (1597), et paa Baahus (1587), et 

paa Oplandene (1596), et i Fredrikstad (c. 1600), et paa Fær- 

øerne (1571), et paa Island af Lagmanden selv (1593), et i Kjøben- 

havn (1583). Og disse Bøgers Eiere er ikke blot Lensherrerne 
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(som Henrik Gyldenstjerne paa Baahus 1585), men det er indfødte 

Jurister eller Folk i allehaande juridiske Stillinger, som Kansleren 

(Hans Pederssøn), Lagmænd (Olaf Holk), Fogder (Michel Eskilssøn 

paa Halsnø, Jens Christenssøn paa Eidsten), Borgermestre, Raad- 

mænd og andre Byborgere (fra Bergen og Oslo), og de, der skrev 

disse Lovbøger, synes som oftest at have været Nordmænd af bor- 

gerlig Herkomst, Skriverkarle hos juridiske Funktionærer. 

Fra Bergen har vi vigtige Vidnesbyrd for, at ialfald i Erik 

Rosenkrans's Tid (1560—68) Oversættelsen var den gjældende Lov- 

bog. I en Dom af lite Aug. 1561, udgivet af Lagmændene Mattis 

Størssøn (Bergen), Søfren Pederssøn (Throndhjem), Jon Simenssøn 

(Agdesiden), Jens Pederssøn (Stavanger), citeres mod Kontoret, at 

sdet staar klarligen udi Loven, at Koningen haver det sig ene 

forbeholden at raade, byde og forbyde udi hans Koningerige 

Norge*'); dette, der kun er en urigtig Oversættelse af Grund- 

textens ,skal vår lagligr Noregs konungr rada bode oc banne**), 

gjenfindes i Oversættelsens ,skal vor laglige kong raade, biude 

och forbiude*, og Lagmændene har altsaa klarligen hentet sit 

Argument fra Oversættelsen. Absalon Pederssøn, der skrev sin 

Norges Beskrivelse i 1567, citerer Udfarebolkens 22de*) Capitel 

saaledes: ,Hvo, som bygger Skibe udi Herredet og giver ei Kon- 

gens Ombudsmand tilkjende, da maa han fare til hannem, som 

bygt haver, og spørge hannem, hvort han vil fare dermed; vil han 

ikke bekjende den, som Skibet aager, da skal han give Kongens 

Ombudsmand VIII Ørtuger og XIII Mark og tage Loven og Vissen 

af hannem; vil han ikke sætte Loven, da skal Ombudsmanden 

hugge af Skibet paa baade Sider udi Kjølen fem Alne langt Bord; 

gjør han det ei, da skulle Bønderne gjøre det og tage fra hannem 

Sul og Redskab, om det er til etc:*% Dette er ordret Udskrift af 

1) Norske Magasin I, 457. 

2 
hd Landeværnsbolken Cap. I. 

3 
hug i Nicolaysens Udgave staar 18de Capitel, men i de Haandskrifter, jeg har 

seet, 22de. 

1) Norsk Magasin I, 101. 
St 

3* 
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Oversættelsens 22de Capitel, som i sig selv er en noget fri Gjen- 

givelse af Grundtextens 18de Capitel; Absalon, som selv forstod 

Oldnorsk, citerer altsaa alligevel Loven efter Oversættelsen. — I 

1568 holdtes Herredag i Bergen, hvorefter de fra Danmark frem- 

sendte Herrer Jørgen Lycke, Bjørn Anderssøn og Christoffer Val- 

kendorff udgav en ,Reformats paa nogle Artikler i den Norske 

Lov*; denne Reformats er bleven til efter Forhandlinger mellem 

de tre Herrer, den norske Kansler Johan Venstermand og de til- 

stedeværende nordenfjeldske Lagmænd; da de Citater, Reformatsen 

gjør af Loven, alle svarer til Oversættelsen, intet til Originalen, 

har altsaa ogsaa disse betragtet Oversættelsen som den gjældende 

norske Lovbog. Man se følgende Exempler: 

1. ,Skulle ikke Lagmændene eller Kongens Ombudsmænd 

stevne nogen for sig udi Rette anderledes end paa de Steder og 

Tider, som Loven formelder i Thingfarebolken udi det 4de Capi- 

tel* = OQversættelsen Cap. 4, Landsloven Cap. 7. 

2. y»y Skal Lagmanden raade for hvor længe Lagthinget skal 

holdes, efter som Sagerne er mange til, som Loven siger in primo 

libro Iste Cap. = OQversættelsen Cap. 1: Skal og Lagthinget stande, 

saa længe som Lagmanden og de Mænd, som hos hannem ere, tyk- 

kes nyttelig være, efter de Sager som for dennem kommer = 

Landsloven Cap. 4. 

3. ,Eftersom Loven formelder i første Bogs første Capitel, 

at ingen skal komme drukken til Things = Overs. Cap. 1: Om 

nogen kommer drukken til Things, da bør han ingen Ret at have = 

Landsloven Cap. 4: En ef nokor slæzt : mat eda mungat oc røkr pat 

meir en pingit, hann skal enskis sins mals upreist eiga å peim degi. 

4. ,Kongens Ombudsmand skal hvert Aar skaade Vægterne 

i alle Len at de ikke forfalskes, efter som Loven formelder i 

Kjøbebolken i det 28de Capitel* = Oversættelsen Cap. 28 = 

Landsloven Cap. 29. 

Derimod synes det at fremgaa af de bevarede Domme, åt efterat 

Erik Rosenkrans havde forladt Bergen (1568) og Lagmanden Mattis 

Størssøn var død (1569), har de to følgende Lagmænd, Axel Fred- 

rikssøn Fridag (1569 —1585) og Paal Heliessøn (1589—1603) gjen- 
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optaget den ældre Sædvane at citere efter Originalen; begge disse 

Lagmænd var, efter hvad man ved om dem, vel bevandrede i det 

gamle Sprog, har selv forsøgt sig som Oversættere og var i Besid- 

delse af gode Lovcodices. Vi kan citere følgende Domme, hvori 

de har taget Del: 

Herredagsdom af 15de Aug. 1572, Bergen (Statholderen, Lens- 

herrerne paa Bergenhus og i Throndhjem, 2 Biskoper, 5 Lagmænd), 

dømmer ,efter det 23de Capitels Lydelse udi Mannhelgen* om 

,Fjølmæle*'); Cap. 23 i Landsloven svarer til Cap. 24 i Oversæt- 

telsen, men Stykket om Fjølmæle er her udeladt. 

Dom af 2den Marts 1594, Bergen (Lagmand, Borgermester og 

Raad), citerer, at ,udi den sidste Bog i Gulathings Loug i det XIII 

Capitell formeldes, om Kongen lægger mand Landsforrederie sag 

thill, da schall hannd giøre sig fri med sin Eed siellff tolffte, saa 

sehall oc befrie sig for alle Obotemaal = Landslovens Tyvebolk Cap. 

13: ,Ef konungr kemir manni landrad, på skal hann synia med 

tylftar eidi, sua skal oc synia allra ubota mala,* medens Over- 

sættelsen i Capitel 14 bar: ,Om nogen legger anden Udslegemaal 

eller fredløs Gjerning til, da skal han gaa sin Dul selv tolvte, og 

saa skulle alle Fredløs-maal sverges.* 

Dom af 26de Sept. 1593 (Lagmand og Lagrettesmænd) døm- 

mer ligeledes til 4 Marks Bod for Fjølmæli og 6 Mands Dom 

efter det 30te (>: 23de) Capitils lydelse i Mannhelge-bolken*?). 

Herredagsdom af 3die Juli 1599, Bergen (Befalingsmændene i 

Bergenhus og Throndhjem, 3 Adelsmænd, Lagmændene paa Stegen, 

i Throndhjem og Stavanger?) citerer ,Mandhelge Bog i det 28de 

Capitel: Om nogen Mand roser theraff adt haffue beliggit nogenn 

Kone, endog adt hun giør hinders Undan Førsell, epther Lougen, 

adt hand da schall staae saadann rett for thend kone, epther 

louglig Domb, som hand waar sandt schyldig i sagen, och kaldis 

mand this werre* = Mannh. Cap. 29, stemmer ikke ordret med 

1y N. Mag. I, 507. 

?*) Norske Samlinger I, 277. 

*) Paal Heliessøn deltog ikke, da han var impliceret i Sagen, 
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nogen Qversættelse og maa derfor være oversat direkte fra Origi- 

nalen.*) 

Herredagsdom af 7de Juli 1599, Bergen (de samme og Paal 

Heliessøn), citerer, at ,Norgis Loug formelder, adt huis godtz som 

saa bliffuer giffuit bort och kommer i wdarffue, skal ingenn fynn 

aaefalde, menn komme rette Odels folch till Løsenn*?) = Landsl. 

VI, 7: Oödalsiarder pær allar er konor erfa eptir born sin eda konum 

er gefit i tilgiøf eda aflaga gengr vndan monnum, par skal alldri 

fynska a falla medan skilrik vitni eru til, på ma sa odalsmadr 

er bodi er nester brigd hefia oc søkia til lausnar. 

Herredagsdom af 13de Juli 1599, Bergen (de samme), siger: 

Tha randsagede wij der om Gulathings Loug wdi thett første och 

ellefte som clarligen indeholder, adt den som kand giørre sinn 

iords Aabud, Tha hiembler thet hans Thokou, mens hans Land- 

schyld hiembler hans høe och korn, och aldt anden hans louglige 

brug paa samme Jord, effter som i theris forordt waar kommitt, 

och Landschylden adt schulle werre betallit for Sommer Maalit, 

och huileken som sidder paa wtagenn Jord, da aager Landdrotten 

hans høe och korn?) = Landsleiebolken Cap. 1: Abud iardar heimilar 

tekiu en landskylld heimilar 103 oc allan auerka pann er i kaup 

peira kom. Lykt skal landskylld vera firir sumarmal; og Cap. 11: 

Huerveitna par seim madr sitr å otekinni iordu på åa landzdrottenn 

103 alla. 

Fra Throndhjem har vi ikke mange Domme bevarede fra Slu- 

ten af 16de Aarhundrede; efter de faa, hvor Loven citeres, tør det 

dog ansees for sikkert, at i Aarene om 1575—77 brugtes Origi- 

nalen og Oversættelsen om hverandre. Vi finde saaledes, at Lag- 

rettesmænd paa Throndhjems Raadstue i Juli 1574 dømme, at 

da Rolf paa Liunge og hans Tilhængere ikke ,ville vdgiøre krigs- 

folek som andre kong. vndersotter att affuerge Rigenns fiender 

med, haffue de saa affsagtt for Rette att for" Rolff paa Liunge 

1) Brandts Afskrifter S. 22. 

*) Brandts Afskrifter S. 55. 

3) Brandts Afskrifter S,. 123. 
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med alle hans Ahnhanger ere vdsleger och sande Land-raademendt 

och vere vdj kong. Naade och vnaade effther som Lougen clar- 

ligen formelder vdj Landuerner bolcken vdj thet thridie Capitel*'). 

Her sigtes til Paabudet: En ef nokor fellir herbods orvar eåa eigi 

fer eptir bode, på er hann vtlægr (Landv. Cap. 3), men i Oversættelsen 

staar dette i 2det Capitel. Ligeledes citerer Lagmanden i Thrond- 

hjem (Jørgen Pederssøn) i en Dom af 25de Juni 1578 Sde Capitel 

af ,Landbryde-boleken* (>: Landabrigdi); men denne Dom bekræf- 

tes ved Herredagsdom af lite Sept. s. A. (Befalingsmænd over 

Throndhjem og Bakke Kloster, Jæmtlands Lagmand og Borger- 

mester og Raad i Throndhjem), hvor samme Sted siges at staa 

udi Odels-bolcken**). Bolkens Titel synes at henvise den første 

Dom til Originalen, den anden til Oversættelsen. 

Tydeligere er Forholdet paa Østlandet eller ialfald i Oslo; det 

synes sikkert, at i Fredrik II's Tid er her Oversættelsen alminde- 

ligen benyttet som gjældende Lovbog, ialfald gjælder dette for 

Aarene 1578 til 1585, som vil sees af nedenfor citerede Herre- 

dagsdomme. 

I Dom af 23de Juli 1878 (Statholderen Ludvig Munck, Bjørn 

Anderssøn og Morits Stygge med 5 Lagmænd) citerer Axel Viffert 

til Axelvold og Daniel Bildt til Morland ,det Sde Capitel udi den 

fembte Bog udi for” Norges Loug som kallis Odels Balcken* og 

gjengiver dette saaledes: ,hvem som will thale paa sin Odell 

handt skall fare till om høstenn, naar høø och kornn er inde och 

sige hanom till som Jordenn haffuer, att hand paa thend Jordt will 

thale, och maa hand thale hannom till for Juull och steffne hanom 

till Jordenn thisdagen nest epther poske vgge och tha lede hans 

Odels winde for domme, som skall were først thrie mendt som war 

XX Aar gammell thaa thieris fader døde och ere odels født ij thedt 

herridt som Jordenn liger, och thette skulle the udi thieris Fedt 

haffue att the bere thieris faders ordt och ingen Andenn mandtz. 

ter till skall hand end nu haffue andre thri som for": Windes- 

1) Brandts Afskrifter S. 216. 

% Brandts Afskrifter S. 193. 
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mends winder will sande och were XV Aar gammell tha thieris 

fader døde*'). Citatet stemmer ordret med Oversættelsen, hvor 

Odelsbolken ogsaa er 5te Bog, medens Landabrigde i Landsloven 

er 6te Bolk. Samme Capitel citeres ordret paa samme Maade i 

samme Sag under Dom af 29de Juni 1580 (Oslo) af Daniel Bildt 

og Erick Brockenhuus, der tillige ,fremlagde Lougbogen, vdi 

huelcken for"* Capitell findes udj sin Miening epther som for- 

schreffuet staar**). 

Dom af 22de Juli 1578, Oslo, citerer det foregaaende Capitel 

i Landsbrigde saaledes: .,effterdi Norgis Loug vdj thend femte Bog 

som kallis Odals bolcken vdj thedtt VII Capitell tilholder syster 

att skall syster jordt byde, om thi bliffuer Odels-arffue*3) = Over- 

sættelsen V, 7, men Landsloven VI, 7. 

Dom af 27de Juni 1580, Oslo, dømmer Almuen i Namdalen 

septher thet andet Capitels liudelse vdj Vdfare-Bolcken at sette 

Jacob Huitfeld fire aff the actelse och fornemste men vdj for" 

fogderie til Gissell*) = Oversættelsen Cap. 2, Landsloven Cap. 3. 

Dom af 28de Jumi 1580, Oslo, over Lagrettesmænd i Nam- 

dalen, ,at ther som nogen findis, huelcke ickj wille bøde fult giøre 

och rette for thennom, epther the loglig Domme der bliffuer dømpt 

och affsagt, och Lougen om formelder, schal med thennom holdis 

epther thet V Capittel vdj Thingfare-bolcken?) = Oversættelsen 

Cap. 5, Landsloven Cap. 3. 

Dom af 12te August 1585, Oslo, citerer en Lagmands Dom 

af Mogens Baardssøn paa Agdesiden fra 1576, hvori omtales, at 

en Skovskade paa anden Mands Grund ,icke wor effther Norgis 

Loug som formelder j 20 Capittell j Landtzleyge worderit eller 

mettitt*5) — Oversættelsen Cap. 20, Landsloven Cap. 21 

') Brandts Afskrifter S, 14 (trykt i Norske Saml, II, 4 ff.). 

?) Brandts Afskrifter S. 340 f. 

3 Brandts Afskrifter S. 5—6. 

9 Brandts Afskrifter S. 314. 

SY Brandts Afskrifter S. 327. 

Brandts Afskrifter S. 531, (trykt i Saml, til NFSH I, 201—5). oa 
Nr 
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Dog har jeg ved Siden heraf fundet ialfald ét Exempel paa, at 

en Dom henviser til den oldnorske Text; i en Herredagsdom fra 

1599 ceiteres en Dom af Ove Juel, Hans Pederssøn og Lagmand 

Mogens Baardssøn fra 3lte Jan. 1586, hvori citeres ,12te Capitel 

i Landvarnar Bolek, om Wlydighedtz Secht*, hvilket i Originalen 

findes i 12te, i Oversættelsen i Sde Capitel. Og dette Exempel 

blev vistnok ikke enestaaende, ialfald ser man, at Statholderen 

Axel Gyldenstjerne (1588—1601) kjendte de gamle Lovbøger, og at 

rimeligvis i hans Tid den samme Bevægelse henimod atter at 

- benytte Originalerne — ligesom i Bergen — fuldførtes ogsaa i 

Oslo, sees af en Herredagsdom af 1 August 1599, der citerer 

Giftingsbolkens Cap. 3 i en Text, som kun kan være taget direkte 

fra Originalen". Men selv om man finder, at Landets øverste og 

kyndigste Jurister forstod at benytte Originalerne, er det af sig 

selv indlysende, at mange Dommere i den daglige Praxis maa 

have nøiet sig med den lettere tilgjængelige og forstaaelige Over- 

sættelse, hvis store Udbredelse og stærke Forflerelse viser dens 

stadige Brug. 

2. Kong Fredrik den 2dens Lov. 

Som vi har seet af det kongelige Reskript af 18de Jan. 1557, 

havde allerede i Christian III's Tid den nye Lovbog vakt Misfor- 

staaelse og fremkaldt Tvivl om Fortolkningen. Ei underligt der- 

for, at man paany forsøgte sig i Oversættelser. En saadan findes 

i Chr. Univ. 3 fol., skrevet i 1554 af en Rasmus Skriver — rime- 

ligvis den samme, som i et Brev fra Haabøl 1551 kaldes Rasmus 

Skriver Provst, DN VIII, 794 —; den indeholder Borgarthings- 

loven, Byloven og Farmannaloven, og er altsaa en fuldstændigere 

Lovsamling end den ældre Oversættelse. Dette har dog rimelig- 

vis været et privat Arbeide, som ikke har faaet nogen Udbredelse, 

1) Brandts Afskrifter S. 278: Dersom manden kiøber Jord for godtz heller Løsøre, 

som hans hustru tilkommer, och hun hans død offuerleffuendis vorder, da sehulle 

hun haffue thedt igien aff hans godtz och arff, medt mere samme Capitell 

medtfører. 
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men det røber dog Trangen til en forbedret Udgave af Lovene. 

Vidnesbyrd herom er ogsaa de to Glosesamlinger til den gamle 

Lov, som begge synes istandbragte i Bergen: i gl. kgl. Saml., 

1156 fol. findes en kort Samling, der ogsaa er bevaret i andre, 

senere Haandskrifter, betitlet ,Nogle gamle norske Ords Udtydelse, 

som findes enten i Lougbogen, Krøniker, Hirdskraa eller Bylougen, 

uddragen Anno 1566* (af Mattis Størssøn i Bergen?); og i den 

Thottske Samling 2084, betitlet ,Nogle Gloser af Norrigis Loug, 

fordansket ved Fredrik Fridag Lagmand i Bergen og andre norske 

Lagmænd*. Fredrik Fridag er aabenbart Afskriverfeil for Axel 

Fredrikssøn Fridag, Lagmand 1569—85. Det kan af flere Eien- 

dommeligheder sees. at hans Gloser er Uddrag af det bekjendte 

Haandskrift A. M. 322 fol.,, som fra 1550 eiedes af Jon Simonssøn 

paa Agdesiden; rimeligvis har altsaa ogsaa denne Del i Uddraget 

og Oversættelsen. 

Det er altsaa naturligt nok, at der fremkom Forslag om en 

officiel Revision af Lovbogen, og at Forslaget blev optaget af Re- 

gjeringen. I Reskript af 14 April 1572 siges det, at Kongen har 

erfaret, at ,den norske Lov af mange og adskillige paa Dansk skal 

være udsat og transfereret :0g udi mange Artikler findes forfalsket, 

saa at den ikke skal komme overens med den rette Mening, efter- 

som den paa Norske findes beskrevet", — en Dom, som ikke er 

for stræng om den ældre Oversættelse, hvortil naturligvis sigtes. 

Kongen befaler derfor de søndenfjeldske Lagmænd at forsamle sig 

smed det allerførste* i Oslo, der gjennemgaa Loven og Retterbø- 

derne, gjennemgaa og oversætte den ,paa god Danske* og sende 

et Exemplar af denne Oversættelse til Kongen"). Det er ikke 

rigtigt, naar Udgiverne af Christian IV's norske Lov sige, at ,den 

hele Foranstaltning blev uden Resultat*, thi vi har en Fredrik IT's 

norske Lov i 3 Exemplarer: 

Chr. Univ. 553 qv., skrevet med Frakturhaand c. 1570—80, 

corrigeret med en anden Haand efter 1590 og forøget med nyere 

Retterbøder af en Skriver paa Baahus 1595—96. Han har skrevet 

') Rigsreg. II, 2. 
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den urigtige Titel: , Norske Lougbog som er wdskreven effter.Eds- 

waldz Lougbog*. 

Bergens Museum 268 qv., skrevet c. 1598. 

A. M. 92 qv., skrevet af Laurentius Nicolai 1599—1600. 

Begge de sidste Exemplarer bærer Titelen: ,Norgis Loug etfter 

Stormectigste høgbaarne Førstis och Herris, herr Friderich II Dan- 

marchs, Norgis, Vendis och Gottis Konnung, Hertug vdi Slesvig, 

Holsten, Stormarn och Dytmersken, Greftue i Oldenborg og Del- 

menhorst hans befalning, Anno Christi MDLXXII richteligen sam- 

mensatt och fordanskett*. 

Det maa saaledes ansees for utvivlsomt, at de Lagmænd, som 

- indfandt sig om Sommeren 1572 i Oslo, har udført sit Hverv og 

bragt en Oversættelse istand. Nu kan det bevises, at denne ,Fred- 

rik IT's Lov* er oversat efter Tønsbergs Lovbog, den før omtalte 

Codex Tunsbergensis, som den følger ordret og uden Afvigelser, 

endog der hvor Tønsbergs Lov afviger fra Borgarthingets, f. Ex. at 

Lagthinget skal holdes St. Peters Aften. Det er altsaa vanskeligt 

at tænke sig denne Oversættelse istandbragt ved en Commission 

af søndenfjeldske Lagmænd, som dog ialfald strax maatte have 

bemærket denne Afvigelse i Lovens lste Capitel fra den alminde- 

lige Lov. Det forekommer mig utvivlsomt, at enten har Commis- 

sionen overdraget til Lagmanden i Tønsberg (Peder Friis) at over- 

sætte sin Lovbog, eller ogsaa har denne bragt med til Mødet en 

fuldfærdig Lovoversættelse, som de øvrige Lagmænd uden Under- 

søgelse har accepteret. Det første skulde synes rimeligst, da Over- 

skriften siger, at Oversættelsen blev bragt i Stand efter Kong Fred- 

riks Befaling Aar 1572. Om de andre Lagmænd har godkjendt 

Oversættelsen og derpaa sendt den til Autorisation til Kongen, 

ved vi ikke; sandsynligt er det, at Arbeidet er bleven liggende 

hos Statholderen og siden gaaet i Glemmebogen; thi der findes 

senere intet Spor til, at denne Lovbog er godkjendt eller indført, 

meget mere viser de før anførte Domme, at man i Oslo fremdeles 

benyttede den ældre Oversættelse. 

Først 20 Aar senere, flere Aar efter Kong Fredriks Død, toges 

Sagen op igjen, og da i en ny Skikkelse; den jydske Lov var ud- 



44 G. STORM. HAANDSK. OG OVERS. AF MAGNUS LAGABØTERS LOVE. 

givet paany i Trykken ved Regjeringens Foranstaltning (1590), og det 

er rimeligvis dette, som har fremkaldt Tanken om at trykke Fredrik 

IT's Lov. Den Correspondance, som er gaaet forud for Reskriptet 

af 29 Jan. 1592, kjendes ikke, og vi ved derfor ikke, fra hvem Tan- 

ken udgik, enten fra Statholderen, Axel Gyldenstjerne, eller fra 

Regjeringen; det synes dog, som om Axel Gyldenstjerne har oplyst 

om, at der fandtes Exemplarer af Fredrik II's Lov bevarede i Norge. 

Reskriptet befaler nemlig, at Statholderen skal lade Rigets Lag- 

mænd træde sammen i to Kommitteer (en søndenfjeldsk og en nor- 

denfjeldsk) og tage for sig ,en af Lovbøgerne, som sidste Gang 

paa Danske er bleven udsat*, gjennemgaa, korrigere og forklare 

den og derpaa sende den til Danmark til Trykning. Befalingen 

gjentages til Lagmændene under 30te Marts s. Å., og det var alt- 

saa Meningen at faa to Udkast istand. Det synes dog, som om 

Axel Gyldenstjerne paa egen Haand har afveget fra denne Plan, 

thi det eneste, vi ved om Udførelsen, er, at en af de nordenfjeldske 

Lagmænd, Paal Heliessøn i Bergen, opholdt sig i Oslo fra 5te Dec. 

1592 til 9de April 1593 ,efter kgl. Breve og Befaling om Norges 

Lovbøger at forklare*'). Dog er det heller ikke rigtigt, naar Udgg. 

af Christian IV's Lov sige, at ,denne Befaling førte lige saa lidt 

til noget Resultat som de foregaaende*. Paa den ene Side finde vi 

nemlig, at det før omtalte ældste Exemplar af Fredrik II's Lov i 

Aarene efter 1590 er gjennemgaaet og korrigeret, aabenbart i den 

Hensigt at gjøre det brugbart for Trykken. Forandringerne bestaar 

dels i, at Oversætterfeil er rettede, dels at mere danske Udtryk 

er valgte for de beholdte gamle Udtryk, dels at Steder, som ikke 

fandtes i den Tønsbergske Text, er supplerede efter en anden 

(Bergensk?) Codex. Dette Arbeide strækker sig gjennem saavel 

hele Loven som dens 29 Retterbøder, og ligesaa langt gaar Ind- 

holdsangivelser i Margen, saa at Exemplaret kan betegnes som 

yfærdigt til Trykning*. Men dette Exemplar blev ikke sendt til 

Danmark, thi af Notitser i Bogen ser vi, at den i 1595—96 fandtes 

paa Baahus og vistnok her brugtes som gjældende Lovbog; en 

') Norske Samlinger I, 221 Note. 
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Skriver ved Navn Hartvig Rasmussøn har gjort endel Optegnelser 

heri, leveret en Liste over Lensherrerne paa Baahus til 1595, ud- 

arbeidet et alfabetisk Register over Lovbogens Indhold og tilføiet 

nyere Retterbøder fra Fredrik II og Christian IV til 1596. Og 

om de to andre Fxemplarer gjælder endnu mere, at de har en 

officiel Karakter; begge disse, der er skrevne med elegante Frak- 

turhænder, indeholder en Edsformular for ,Herredsskrivere i Agers- 

hus Len* fra Juni 1592. Det synes altsaa, som om begge Exem- 

-plarer er bestemte for de nye Sorenskrivere under deres Funktion 

paa Herredsthingene, og da vi i det ene finder en Kvittering (i Af- 

skrift) af Axel Gyldenstjerne for Modtagelsen af Kongens ,aabne 

Brev* om Landstrygere af 18 Aug. 1599, kan vel begge Exemplarer 

ansees som Afskrifter af Axel Gyldenstjernes Exemplar, ligesom og 

den Omhu, som er vist ved Afskrivningen, tyder paa, at disse Exem- 

plarer ikke er private. Dette fører ogsaa til Hypothesen om, at 

Axel Gyldenstjerne har indført Fredrik II's Lovbog ialfald til Brug 

for Sorenskrivere i Akershus Len. Det er ellers at mærke, at 

Korrekturerne i 553 qv. ikke er optagne i disse to Exemplarer, 

medens paa den %den Side disses Texter afviger noget ogsaa fra 

hints oprindelige Text, idet f. Ex. ,St. Peters Aften* er rettet 

til ,St. Botolphi Aften*. 

Hverken den ældste Oversættelse eller Fredrik IIs Lov kan 

ganske skilles fra Christian IV's norske Lov af 1604; ligesom de 

er dens Forgjængere, kan de ogsaa tildels betragtes som dens 

Kilder; ialfald er det sikkert, at mange af de Feil, som Udgiverne 

af Christian IV's Lov har paavist i dennes Oversættelse af Lands- 

loven, gjenfindes i de to ældre Oversætteiser og saaledes stammer 

fra disse. Hvis disse bliver udgivne af en retskyndig Haand, vil 

de saaledes kunne lede til at belyse mange dunkle Punkter ved 

Christian IV's Lov). Jeg har her ikke kunnet gaa ind paa dette 

') Det kan i denne Sammenhæng oplyses, at hvor Koncipisterne af Christian V's 

norske Lov har korrigeret Christian IV's Lovtext efter Magnus Lagabøters Lands- 
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Forhold; kun vil jeg her udtale som min Mening, at jeg neppe 

tror, at Slanges Fremstilling, hvor den afviger fra nu bekjendte Kil- 

der, i nogen Maade bør følges. Det Brev fra Hans Pederssøn (Basse) 

til Kongen, som Slange gjengiver, synes mig om ikke helt uegte, dog 

mildest talt mistænkeligt, og ialfald er det tydeligt, at dets Datum 

(1596) er urigtigt; Lov-Revisionen var neppe begyndt eller Tanken 

derpaa neppe fremstaaet før 1601 eller 1602. Mærkeligt er dog, 

at ogsaa Hans Pederssøn henfører Oversættelserne til Tiden 1523 — 

37; ligeledes, at han taler om to søndenfjeldske Oversættelser, som | 

,blive brugte og efterfulgte i Flæng*, hvilket ved Tiden om 1600 

vilde passe til den ældste Oversættelse og Fredrik II's Lov; men 

naar det siges, at ,en Del af Oversættelserne ere gjorte norden- 

fjelds af den da værende Erkebiskop i Throndhjem* (>: Olaf En- 

gelbretssøn), da er dette aabenbart feilagtigt, thi netop Frosta- 

thingsloven er den sidst oversatte af alle Landslove, sml. nedenfor 

S. 49). 

3. En Oversættelse af Gulathingsloven 

findes i følgende Exemplarer: 

Chr. Univ. Bibl. 4 fol., skrevet i Bergen 1581. 

Kbh. kgl. Bibl. ny Saml. 1644 qv., skrevet 1589 af Morten Nilssøn 

Skriver (siden Lagmand i Stavanger 1591—1601), indrettet 

for N: Ting. 

— gl. Saml. 1156 fol. (lidt forandret i Ordelag), skrevet c. 

1587—88, indbundet 1588 af I. A. 9: Jon Anderssøn til Kro- 

ken (Søn af Anders Skriver). [Eier i 1589: hans Morbroder 

Hans Teiste, Lagmand i Stavanger 1585—91]1. 

A. M. 64 qv., | skrevne i Bergen c. 1590 af Sander Mænn (oven- 

AM. 316 folk) for 8. 24). 

Deichmann 13 fol., skrevet i Bergen 1596 af Sander Mænn. 

At Originalen for denne Oversættelse er A. M. 56 qv. (ovenfor 

S. 2), sees ikke blot af den ordrette Overensstemmelse, men og- 

lov (Aubert. de norske Retskilder S. 128 —129), har man ikke benyttet nogen af 

de omtalte Oversættelser, der i Regelen har samme Feil som Christian IV's Lov. 
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saa af at oversatte Ord og Udtryk, der i denne Codex er tilskrevne 

med en Haand fra c. 1570—80 (af Oversætteren), gjenfindes sta- 

digen i Oversættelsen. Det var vistnok muligt at udfinde denne 

Oversætters Navn ved at sammenligne Haanden i disse Noter med 

samtidige Hænder i Bergenske Breve; den, der ligger nærmest at 

gjætte paa, er Anders Nilssøn Skriver, der fra 1577 eiede A. M. 

56 qv. 

4. Jons Kristenret, 

oversat c. 1555 af Lector Anders paa Trondenes og Biskop Hans 

Gaas i Throndhjem og autoriseret af denne, findes i følgende 

Exemplarer: 

Stockh. UC 235 fol., skrevet c. 1592 (ovenfor S. 25), med Fortalen, 

stanser i Cap. 21. 

Kbh. kgl. Bibl. gl. Saml. 1156 fol., skrevet i Bergen c. 1588, uden 

Fortale, stanser i Cap. 91. 

Å. M. 316 fol., skrevet c. 1590 | i Bergen af Sander Mænn, uden 

Deichm. 13 fol., skrevet 1595 Fortale.') 

Originalen for denne Kristenret var beslægtet med Chr. Univ. 

Bibl. 317 qv. 

5. Bergens Bylov 

med Titel: ,Bylougen, og siger om nogle Artikler, som ikke staar 

i Landsloven*, findes i følgende Exemplarer: 

Stockh., danske Haandskr. 42. skrevet for Erik Rosenkrantz i 

Bergen 1562. 

Chr. Umiv. Bibl. 4 fol., skrevet 1568 i Bergen. 

ee Solgu. (skrevet i bergen c. 1580. (Bier 1 15815 MAE. 

2: Michel Eskilssøn, se ovenfor 8. 24]. 

Stockh. C. 19, skrevet 1589 eller kort før i Bergen. 

1) Denne Kristenret med Fortale findes ogsaa i Kallske Saml. No. 606, Afskrift 

fra 18de Aarh, (af en Islænding?). Efter denne Afskrift er Fortalen trykt i 

D. Mag. VI, 313. Ligeledes findes en Afskrift fra Sluten af 17de Aarhundrede 

(uden Fortale) i Throndbjems Vid.-Selsk. No. 138 qv. 
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A. M. 316 fol, skrevet i Bergen c. 1590 

Deichm. 13 fol., skrevet i Bergen 1596 

A. M. 96 qv., skrevet i Bergen c. 1600. 

Overskriften over Cap. 12 [= NgL. II, 245] lyder i alle disse 

Haandskrifter: Om den Skik, som hellig Kong Haakon gjorde, 
hvorledes Embedsmænd skulle bo. 

Denne Oversættelse er vistnok istandbragt til Brug for Lens- 

herren i Bergen (Erik Rosenkrans eller hans Forgjænger Chri- 

stoffer Valkendorff) under Stridighederne med Kontoret; Origi- 

nalen er Stockh. C. 21. 

| af Sander Mænn. 

6. Nidaros Bylov og Farmannalov. 

I Kbh. kgl. Bibl., gl. Saml. 3262 findes en Afskrift paa Old- 

norsk af Nidaros Bylov og Farmannalov, udført 1576 af M. N. 9: 

Morten Nilssøn Skriver, siden Lagmand i Stavanger (1591—1601). 

Efter dennes Original er omtrent samtidigt Byloven og Farmanna- 

loven oversat paa Dansk; de findes med samme Haand i Å. M. 

97 qv., Skrevet 1580. Farmannaloven synes strax efter at være 

ført til Bergen, hvor den findes i følgende Afskrifter: 

A. M. 85 qv., skrevet i Bergen 1580 eller 81 (se ovenfor S. 49). 

Kbh. kgl. Bibl. my Saml. 1074 fol., skrevet i Bergen c. 1590 

(ovenfor S. 23). 

Stockh. C. 19, skrevet i Bergen 1589 eller kort før. 

Deichm. 13 fol., skrevet i Bergen 1596 af Sander Mænn. 

7. Senere Oversættelser og Afskrifter. 

1. Kbh. kgl. Bibl., Thottske Saml. 1272. I denne Bog skrev 

Laurents Hanssøn (Lagmand i Stavanger 1554—57) en Kristen- 

ret, sammenarbeidet af en nu tabt Codex af Gulathings Kri- 

stenret og af Jons Kristenret efter Kbh. kgl. Bibl. gl. Saml. 

1154 fol. (ovenfor S.7)). I samme Bog har Laurits Jonssøn 

Ostmand udskrevet Grænsetraktaten mellem Sverige og Norge 

1) ikke alene efter en nyere Gulathings Kristenret, som Nicolaysen siger i For- 

talen til Norske Magasin, 1ste Bind S. XXIX. 
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samt Grænsebeskrivelsen mellem Norske og Russiske Finner 

efter ,ein Jon Simensens Bog* (0: A. M. 322 fol. eller rettere 

det nu derfra skilte Stykke i A. M. 1144). 

A. M. 108 qv., er en Oversættelse fra c. 1580—90 af Hird- 

skraa efter A. M. 322 fol., som da befandt sig i Bergen (af 

Paal Heliessøn eller Axel Fredrikssøn?). 

A. M. 107 qv., er en Afskrift fra c. 1580—90 af en Over- 

sættelse af Hirdskraa, oversat efter Cod. Tunsbergensis. En 

anden Afskrift, men mere fordansket, ligger til Grund for Huit- 

feldts trykte Udgave af 1594. 

Koöh. kgl. Bibl. gl. Saml. 11556. En Oversættelse eller ret- 

tere Uddrag af Borgarthingsloven, udført efter A. M. 305 fol. 

i 1582 eller kort efter, rimeligvis af en Mand i Lagmanden 

Pros Lauritssøns Tjeneste, thi han ejede 305 fol. 

Chr. Univ. Bibl. 591 qv., en Oversættelse af Gulathings Kri- 

stenret, efter et tabt Haandskrift, skrevet c. 1590, stanser i 

Cap. 33. 

Kbh. kgl. Bibi. ny Saml. 1074 fol., skrevet c. 1590, med Over- 

skrift , Her begøndes den Byluug som er allemindelige vdi 

Bergens Bye brugtt*, er ikke Oversættelse af en Bylov, men 

af Stykket ,Bøjarskipan* i Byloven efter A. M. 323 fol.'). 

A. M. 313 fol. I denne Bog har Jacob Pederssøn i 1598 

skrevet først Text og ved Siden Oversættelse af 1) Frosta- 

thingsloven efter en tabt Lovbog, beslægtet med Fc og Fe, og 

2) af Kristenretten, der afvexlende er ældre Frostathings Kri- 

stenret efter en tabt Codex og ældre Borgarthings Kristenret 

efter A. M. 31 8" (udfylder en Lakune heri, se Prøver). 

A. M. 75 qv. Da ,Jonas Magæi* indbandt A. M. 71 qv., 

indskjød han deri rene Blade, som tildels er udfyldte med 

Oversættelse af Haandskriftets oldnorske Text. Arne Magnus- 

Jeg er først senere bleven opmærksom paa, at efter Keysers Optegnelser ogsaa 

1654 qv. i ny Saml. (Kbh, kgl. Bibl.) indeholder en ,Bergensk Bylov* fra c. 

1600, men savner nu Anledning til at konstatere, om den er dette eller af samme 

Art som 1074 fol, 

Vid,-Forh. 1879. No. 14, 4 
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søn tog ved Indbindingen alle disse Blade ud og indbandt 

dem for sig selv i 75 qv. | 

Chr. Univ. 377 qv. Gulathingslov, oversat af en Erik Peders- 

søn, afskrevet i 1601 af en Albert Albertssøn paa Lindaas i 

Nordhordland. 

A. M. 1140. Oversættelse ved Paal Heliessøn i 1601 af 

gy Norges og Sveriges Grænseskjel* efter ,Stæige Lougbog* 

(ds TA. Mi 104 a)9): 

Deichm. 11, skrevet med en elegant Frakturhaand fra c. 1580 

af en Mand, der har studeret i Kjøbenhavn, Afskrift af en 

oldnorsk Codex for N: ping, optager Retterbøder fra 1) Nils 

Andersen's (Lagmand i Skien, y 1566) Bog ,med fornu rit* 

og 2) ,Jacob Landvigs logbog som hand havde faaet af Jon 

Simensen*. 

Morten Nilssøn Skriver, Lagmand i Stavanger, har foruden de 

føromtalte Bøger (se ovenfor S. 48) ogsaa efterladt sig føl- 

gende Compilationer 

a. Stockh. C. 18. Landsloven i det gamle Sprog, compileret 

efter flere Codices, indrettet for N:ting, skrevet 1590. 

b. Chr. Univ. Bibl. 5 fol., Afskrift i det gamle Sprog og 

Oversættelse af N: lov, skrevet 1597. 

Peder Claussøn har skrevet a) i Aaret 1600 de fem sammen- 

hørende Bøger: Stockh. UC 33, 34, 35, 36 og A. M. 102 qv,, 

samt b) Afskriften heraf i A. M. 94 qv. De indeholder Text 

og Oversættelse af Landsloven og en Mængde Retterbøder, der 

dels er indordnede i Loven efter Materien, dels tilføiede til 

Slut. Texten er Afskrift efter A. M. 322, Jon Simonssøns 

Lovbog*, ,Erik Rosenkrantzes lagbok". Til Retterbøderne 

Efter den samme Bog havde Paal Heliessøn allerede i 1586 oversat det fin- 

markske Grænseskjel for Lensherren i Bergen Hans Lindenov og Fogden over 

Vardøhus, Lars Kruse. 

De Retterbøder, som ifølge Arne Magnussøns Optegnelser bar staaet her, findes 

tildels afskrevne foruden hos Peder Claussøn ogsaa i Deichm. 11 qv. og 38 qv, 

Stockh. C 21 og C 27 samt Christiansand E 13. 
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har han benyttet en Række Lovbøger, af hvilke kan mærkes: 

, Bergens Lagbog* eller ,Raadsens Lagbog i Bergen* (Orig. 

for Å. M. 330 fol.), Erlend Fraks Bog (maaske = Kbh. kgl. 

Bibl. 1154 fol.), en tabt Frostathingsbog, Tunsberg Lagbog 

(= Codex Tunsbergensis) en Islandsk Lov samt , Morten 

Nilssøns Lagbog* (en af de ovenfor nævnte). 

Prøver. 

1. Af den ældste Oversættelse efter Chr. Univ. Bibl. 528 qv. 

fra 1544. Begyndelsen: 

Her begiønnes then første bolch ij norrigis lag som kallis 

Tingfaer bolchenn. 

Første Capittel: Om neffnings mendt till lagting. 

Vors herris ihesu christi fridtt och welsignelse, iomfru maria 

och sancth Oluff konnung och alle gudz helghenn ware meth oss 

alle norrigiis mendt nu och altiidt, amen. Er thett saa skickett, 

att alle norriigs mendt schulle een tidtt huertt aar hollde etth 

møde som kallis lagting. till thett ting schulle alle mendt komme 

wden forfaldtt, baade konnungs och biscops embitzmendt lensmendt 

oc alle neffnder mendt eller theris laglige ombodtz mendt. 

Item skal och huer lenssmandt wdi sitt leen neffne saa mange 

mendt till lagting, som gamble norriigis sedvan weritt haffwer, och 

neffne thee mendt som skelliige ere, och hanum tyckis best vere 

tilfaldne, och sande thet med sin eedtt paa lagbogenn, ath handt 

ey tager ther fore wildt eller wenschap, som till tings ware neffnde 

oc ey eller tage schall saa lenge handt haffuer thet ombodtt, och 

then eedtt bør huer leenssmandt att suerrige thet første handt 

kommer ij thett embitt. 

Schall och huer neffnder mandt haffwe for siitt wmage till 

lagting af huer leen, som gammel sedwan weritt haffwer. Er och 

huer leensmandt skildug kongen j march for huer mandt som icke 

wdt neffnder er, och skulle thesse mendt were neffnder huert aar, 

thett siiste om midfastenn. Schall och ingen leenssmandt giffue 

noghenn hiemloff aff the som neffnde erre eller nogett skiffthe paa 

them giøre, wden handt haffuer nogett logligtt forfaldt, som før 
GE 
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ere neffndt. End huer neffnder mandt som senere kommer till 

tingett endt eeden er sworen, er skilldug kongen j march, Endt 

lagmandt och lagrettes mendt skulie skiønie hanss forfaldtt. End 

huer bonde som icke giffuer neffnder mendt sine tijnog penninge, 

er skildug kongen 1 mf. Saa ere och alle kongens och biscoperns 

embitzmendt skildug kong. 1j march, huer som ey kommer till 

lagtingett forfaldeløst, och thett yttermere som kongen will sette 

theris sager tiil. 

Schall thet lagting staa Saa lenge som lagmandt och thee 

mendt som hoes hanum ere, tickes nitteligt vere, och thee sager 

som fore them kommer, och hwer lagmandt lathe giøre tingsette 

saa wiidt som tree reyser tolff mendt faa rum wdtinnen, och skall 

thet saa skickes atth thee wiiseste mendt som best ere forfarne ij 

lagen, skulle sidde for"* lagting medt lagmanden. End thee mendt 

som ere tillnefnde och tilskickede skulle swerge thenne eedt, Att 

handt legger sin handt a bog och setter sit maall till gudt att 

handt skall thett till huer mandz maall legge, som handt wedt 

sandeste for gudt och siit samwiidtt, saa wel meth then som saget 

er som wsagett er saa skildtt som wskiildtt. Saa skall handt 

altiidt giøre nar handt er till doms neffnder, och then eedt skall 

handt icke offthere suerge endt een tijdt. Endt the mendt som 

icke till tings ere neffnde skulle icke ingaa att staa eller sidde 

eblandt doms mendene wthenn orloff. Endt hoo thett giør oc 

bliffuer hannem tilsacth och gaar handt icke wdt, er kongen skil- 

dug j march. Och skulle tingmendene fastendes til tings gaa, naer 

som sex slaar. Om noghen gaer drucken till tings, thaa bør han- 

nem ingen rett ath haftue. Ingen skall eller bere øell paa tin- 

gett, huo thett giør thaa er ølletth optøcth till tingmendene. Alle 

thee mendt som till domere ere skickede, skulle saa lenge paa 

tingett sidde som føre er sacthb wdhen noghen driffwer nødt till 

att gaa wdt, endt icke forfalldeløest wnder iiij 4. Thee mendt 

som for wden thingett staaer, skulle icke giøre nogett roeb eller 

bullder, saa tingmendene haffue hinder aff. Huo thett gjør gelde 

i] 8 om thee ware lagliigen tilforne att warett. 

Capitt. ij Om vittnesburdt. 

(Cap. ? af Utfarebolken ,om heden her* findes efter T. L's 
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Afskrift fra 1551 trykt i Nicolaysens Fortale til Norske Magasin, 

Iste Bind, S. XXX—XXXL (Linje 3, sömje er Feil for sönye). 

9. Af Fredrik IPs Lov efter Chr. Univ. Bibl. 553 qv. Be- 

gyndelsen: 

Første Ca: 

Wor Herris Jhesu Christi fred wære med os alle norske mend, 

Ennd wij skulle holde wort lagting, paa rette tingstæd huert aar, 

Seti peders affthenn, Der skulle vj alle findis forfaldeløst, som til 

tings ere neffnd. End forleningsmend, Ombotzmend skulle haffue 

neffnd paa milfaste ting, saa mange mend aff huert fyleke, som 

gammel sedwane haffuer werit, eller deris rette Ombodzmend"), oc 

neffne de mend som arbeidzdrenge haffue for sig, oc synis at wære 

skiælige, duelige, oc bequemmelige der til, oc kunde sande det 

med deris eed. End denn eed skulle de swerge denn første søgne- 

dag som the komme til lagtings, med denne eedzstaffuelse. Saa 

legger ieg haand paa Bog, oc det skiuder leg til Gud at de mend 

haffuer hand neffnd til lagtings som hannom syntis skiæligeste oc 

bequemeligiste at wære effther sin samvittighet oc ey tog hand 

der andre gaffuer til, oc saa skal hand altid neffne emeden hand 

haffuer det ombud. End denne eed skal inggen offtere swærge 

end een tid. 

Cap. 2. 

Nu er saa sagt at neffnis skal til lagtings som sedwaneligt er, 

oc huer at haffue sine tærepenge effther gammel wane aff huert fylke 

eller bygdelag. End om forlænings mand eller foget eller theris 

vmbodzmand neffne icke saa til tings som nw er sagt, da ere de 

plictig j march sølff for huer denn som vneffnd er. Ingien skal 

hann heller neffne til løssen, eller omskiffte der paa giøre, vdenn 

hann haffuer fult forfald som tilforn wor neffndt. End huer neftfnd 

som senere kommer til laugtings forfaldeløst end ederne ere sworne, 

') mgl. i AM, 92 og B. 28. 



54 G. STORM. HAANDSK. OG OVEBS. AF MAGNUS LAGABØTERS LOVE. 

ære plichtig Koningen') j march sølff.. Enn lagmanden oc lagrettis 

mendene skulle skønie hans forfald. Enn huer bonde som icke 

neffnemanden betaler sine peninge som skilt er, tha er hand plich- 

tig konningen ) march sølff. Nu ære forleningsmend, fogder oc 

vmbodzmend baa[de] Konings oc Bispenns alle plichtig at komme 

til lagtings. End de som icke komme forfalleløst, da sechtis de 

huer iij March sølff, oc saa megit ydermere som Kongen will wor- 

dere deris sager till. 

Ca::2: 

Tingit skal stande saa lenge som Lagmanden wil oc hannom 

tycker tilfalle, for mangfoldige oc adskilige sager skyld, oc lag- 

rettismendene samtycke. Lagmanden skal lade giøre tingsæde paa 

tingsteden, saa wiit at de mend haffue rum inden fore som i lag- 

retthet ere neffnd, oc skal det were iij gange xij mend, oc skifte 

dog saa, at aff huert fylke ere io nogle neffnde, de som der til 

faldne ere. Enn de som i lagretthet ere neffnde skulle eed 

swerge met denne edstaffuelse før end hand gaar i lagretthet, at 

hand skal til alle mandz maal leggie som hann wed sandiste for 

Gud effther*) sin samuittighet, saa met saget som denn hannom 

besuogret er, oc saa skal hand altid giøre nar hand er neffnd i 

lagretthet, oc skal mand denne eed første gang swærge oc icke 

offtere dog at hand bliffuer neffnd vdi lagretthet til nogen dom. 

Ingien aff de mend som icke neffnde ere skulle sette sig indenn 

tingsædit vden forloff, om nogen setter seg oc gaar icke vd nar 

hannom er tilsagt er plictig j m sølff. Fastendis skulle mend 

gaa til tings, oc sette tingit tha som solen er i øster oc were paa 

tingit til middags*). Laugmanden skal lade ringe denn største 

klocke nar hann wil gaa till tings met logbogenn, oc thenn klocke 

skal icke ringe til nogit andit meden tingit staar. Om nogen*) 

') och thingmendene, tilføiet i Margen med Haanden fra c. 1590. 

) Loug och, tilføiet med H. fra c. 1590. 

3) rettet til: aften, med H. fra 1590. 

3) legs, tilføiet i Margen med H. fra 1590, B 28 har det udfaldne: slaas. 
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vdi mad eller øll och acter') det mere ennd [tinget|?) hannom 

Skal ingien ret ske denn dag ehuad sag hann haffuer at driffue 

paa tingit. Dryck skal ingien bære?) til tings, huercken til at 

selge eller i anden maade, end skier det, da er denn dryck for- 

brot til tingmendenne. Alle de mend som i lagretthet side-oc i 

ere neffnd skulle saa lenge side som nu er sagt, vden hann aff 

gaar formedelst nødz ærinde. Gaar nogen aff forfaldeløst, hann 

er plichtig i) øre s: End de mend som ere vden tingsædit oc 

gjør ther nogit bulder, saa at lagrettismendene icke kunde achte 

theris domme eller [de sine clagemaal som sager haffue at klage 

oc ere forekommen met*) lagmandens oc lagrettismendens loff, tha 

er huer plichtig øre sølff, som der bliffuer sand ad, om hand til- 

fornn wor tilsagt. 

3. Af Hans Gaas* Kristenret er nyere Gjengivelse trykt hos 

Paus II, 2, 111—160, Fortalen i Danske Magasin VI, 313. 

4. Af Bergens Bylov efter Chr. Univ. Bibl. 4 fol. Begyn- 

delsen: N 

Her begyndis [Bergenns Byeloug*), och siiger om the artick- 

ler, som icke staar vdi Landzlougenn vdschreffuenn Anno Milesimo 

Quingetesimo sexagesimo octauo 18" die mensis mai). 

Wor herris Jesu Christi fred och welsignelse och hanns hellige 

ordt, Fruu Sancte Maria och hinndt helga Olaff konningh werre medt 

oss nu och allthid. End wij skulle holde wortt laugthing om huer 

xii måaaneder i wor bye thenn neste søgnedag$6) epther xiii dag Jule 

aa retther thingsted, ther skalle alle finndis forfallde løstt the som 

thill thinng ere neffnde. Ennd Gialdkyrenn och Syslemannden 

skulle haffue neffnd paa Sancte thomesis dag paa steffnnenn saa 

1) rettet til: Rocker, med H. fra c. 1590. 

2) tilføiet med H. fra 1590. Staar i B. 28. 

3 rettet med H. fra c. 1590 til: føre. 

4) rettet med H. fra c., 1590 til: som kere elagemaal wden. 

3 i A. M. 316 og 85 rettere: Byelougen. 

% i A. M. 316 og 64 rettere: Søndag. 
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mange menndt aff huer fierdinng som her sigis i neste Cappittell 

eller och theris louglige wmbodtzmenndt. 

5. Gulathingslov efter A. M. 64 med Varianter fra 1644, 316 

og Chr. Univ. 4 fol.). 

Af ,Wåfarebolcken* Cap. 1: om Landvern. 

Dett er Begyndelsen paa Landuerner Bolcke waarom, Att 

Jhesus Christus thendt korsfeste er Sannd Guds Sønn och Jom- 

ffrue Mariæ søn, Konge offuer alle Konger, offuer alt woldt, Regi- 

mente och Werdigheit, hand were wor tilsiunn och beskermelse, 

Alle Norigis Mend Amenn. 

Wdi det same Jhesu Christi naffn Skall wor louglige [Norrigis 

konung"') raade, byude, forbiude och wdbyude, och at lauge och 

ey at vlauge, Gudt thil loff och sig selff thil gauffns och oss alle 

thil Nyttelighedt. Item skulle wij hanom icke lydtning eller vdbort 

sønnie, om hand vdbodt byder medt slig forordt som ther effter 

følger.  Konningen maa ey Vdbodt byde eller kreue y feyde ytter- 

mere enndt huer annden mandt, vden hanom trenger der nødt 

thill eller adt mand wil giøret for hans Rettuisheds skyld, som the 

aff hanom fornomitt haffuer Naade och guode wilge. 

Ingenn allmindelige tynnge skal koningen giøre eller hans 

Ombudsmand legge paa oss huercken gaffuer gestebudt hesteløb*?) 

eller wedt adt hugge, ther som leydanger gioris vdenn skiuds- 

heste och anndre louglige skylder som lougbogenn jnndeholder. 

6. Nidaros Bylov og Farmannalov. 

Af gl. Saml. 3262 og A. M. 97 findes Stykker meddelte i 

Udg. i NgL. II. Her meddeles Begyndelsen af Farmannalov 

efter 3262: 

Su er laglig farthækia æn ænngi onnur, at i hond ska tacka 

Styrimanni æda hanns lagligum vmbos manni, oc næffua vitni vid. 

tua æda flæiri, oc sægi thæir till å haffnnar er ser fari thacka. 

En hin tillægu Burdar er skip Bygguir. En æff tha skill å vm 

kaupmala sin, tha haffui sa sit mall ær vitni fylger. oc bera thæir 

') 1644, 316, 4. Koning Norigis Rige 64. 

*) mgl. 1644, hestefoerinng 4. 
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sua ock suæria æffte at vær hördum ord yckur Byeggia oc uarudt 

thit tha satir oc samkaupa vm farteckior oc sua vm lest oc læigu, 

tha er thæt vitni loglægt oc at logfullu far thæckit oc at Böar- 

manna lagum rettum. 

Oversættelsen i A. M. 97 (Varianter efter Stockh. 19). 

Cap. 1. Huerledis Schipp skal louglige fractis. 

Saa er Skib fractthet och thill leige louglige thaget, och icke 

annderlethes att [denn som will leige hannd skall thage Skipperenn 

eller hanns Ombudsmand wdi handt'), och haffue ther huoss i) 

widtnne eller fleire om thieris maal. Och neffne thie thill huad 

haffn som hand [will skipedt leige?*). Da børd skipperenn sin leigge 

och fragt aff sitt skibff. Ennd om the Bliffuer wennis om nogen 

sinn handell, da Beholde hand sit maall wedt magt som widtnenne 

følger, oc Børd thennum saa Suerge, att wi hørde Etters ord paa 

Baade Sider Attj waare saa ordentlige forliigte om Etters hanndell, 

for skibff och last at leige. Och tha ere samme widtnne louglige 

och louglegen fhaer thaget, och saa effther Bylaugen. 

7. Senere OQversættelser og Afskrifter. 

1. Af Laurents Hanssøns Kristenret meddeler Nicolaysen i 

Fortalen til Norske Magasin, lste Bind, S. XXXI -- XXXII, Begyn- 

delsen, oversat efter Kong Magnus Kristenret Cap. 3. For at vise, 

at han ogsaa har benyttet Jons Kristenret, meddeles her Cap. 5 

(= Jons Kr. Cap. 6). 

Om Fermelsen. 

Nest doopp oc Sacrament ssom kalles fermells æn some kalle 

Biscopan, Thet er stadfestning christelig troez anaming, schulle alle 

christne mend effter doepp take i thenn stadfestning thenn hellie 

ande met paaleggelse biscops handd met chrisma. Thesse sacra- 

ment doop oc fermelse saa samenbundenn at en maa ey thenn 

annen ambere vden døden komer emellom. Thi at som then hellie 

ande er aff offwen komendis aff himmelen paa vannen met heil- 

sæmelig tilkomels giffuir fulkomen synders rensken vdi funten saa 

') 19: i haand schall tage S. e. h. 0. 

?) 19: far tage. 
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louer han alle i thenn stadfestning trosens formering fremdeles 

til naade. 

2. Af A. M. 108 qv. meddeles et lidet Stykke af Cap. 1. 

I Dett samme waars herre Jesu Christi naffn skall waar laglig 

Norges konge hans tiener at raade biude och forbiude, Och wtneffnd 

waar innen landz och wthan Gud till ære, seg till sømdh Oss till 

gaffns frid och rolighet. 

3. Af A. M. 107 qv. meddeles Begyndelsen af Cap. 3. 

Huorledis mandt skal keise konngenn. 

Nu om saa suarlige kanndt adberis att ingen er af disse thill, 

thaa er sielff stegnitt hertugen om hannd er thill ett Jarle Bisp 

alle Abbeder och Baroner och Hirdstiörer med alle hirdtt, och 

skulle norde thill Nidros, thill denn hellige Oluff Kong thill Om 

taadtt ved Erckebiscop och neffnde huer Biscop i] hanns Biscops- 

døme och Syslemend Kongens the som thillstede er tholff aff the 

wisiste bynnder med siig epther theris samuittighet, for inden thenn 

maanets thidtt som de spurde Konges affganngh. 

4. Af 1155 b. Begyndelsen paa Thingfarebolken. 

Wor herris Jesu Christi Fred och Welsignelse aff Guds Naade 

och vore Frue S. Maria och hin hellige S. Oluff konningh, vere 

altid met os Borgethingsmend. 

Ennd vi skulle wort Langting Eige huer xii Maanitz dagh oc 

om S. Hansis dag, Medsommer, paa rette Borgethings rette Tingh- 

sted. Och der skulle wij alle finndis forfaldeløst, saa mange som 

thill Laugtinngett ere neffunde, baade Laugrettismend, Neffnnder- 

mennd, alle Omboudtzmennd, Lenndtzmennd, baade Kongenns och 

alle anndre Befallingsmennd alle Riddermendtzmend, Biscops for- 

mannd och alle anndre haandgenger mennd. 

5. Af Chr. Univ. 591 qv. Begyndelsen af Cap. 3. 

Om vantro och trolldom. 

Nu efiterdi at wij ere plictig thill adt holde thenn tro som 

wij haffuer loffuet gudt wdj wor christendom som før er sagt, tha 

Bør konningen och Bispenn adt randsage grandgiffueligenn att fol- 

cket Bliffuer icke y wildfarellse och wantro som er att Bruge Smø- 

rellse, troldom, Spaadom och troo adt wettherne ere y Landett, y 
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Bierge och høye, Wand och Strøme, och the som giffuer thennom 

y Staldbroderskab medt dieffuelen, och wedersiger gud och then 

hellige kyrcke paa thet att the kunde finde penge och liggende 

fæ wdj werdenn eller Andenstedtz, och the som Mane dieffuelenn, 

trold og drager som ligger wdi Berge og Daler och tro att the 

skulle fange medt Samme theris ord och Manelse guld och 

penninge. 

6. Af Kbh. ny Saml. 1074 fol. 

Cap. 1- Dette erre nu saa thalet, at wij skulde haffue wor 

Samquem paa Thomas dag, och sette wor Julle fredt. En Julle- 

fred schaall offuerstaa ii] vger. En om nogen mand Beuiser en 

anden auind Saa lenge som thitte wor Jullefredtt Offuer staar mett 

ordt eller gierning, daa skaal ald thend rett forøgest vm halffue 

diellenn och alle pendinger att vdkreffue skulde stille werre, Saa 

lengh thitt woris Jullefredt offuer staar. En thi første fem dager 

I iull och then 8 och then 13 skulde werre hellig holden Som then 

første, men der ymellom maa huer arbeide foruden al Sag. Worre 

gader och Sttreder der skulle wy rense. Men Julle tidt offuer 

staar, der skaal huercken opdrages Tømer eller Sckib och icke 

legge ther nogen weed paa. End huad Som heldst paa ganden (!) 

Bliffuer Boren och thitt ligger der daa skaal Byfogden thitt thage 

och haffue Saa hiemmelidt, som hannom worre ditt dømptt paa 

Tingitt, om ditt er Bedre endt j øre sølff.. Endt om thitt er icke 

Bedre thaa aager thendt som Stretten aag, En then er da Sagløs 

som først Aatte. 

AA ME 313 fol 

a) Cap. 2 af Thingfarebalken. 

Um næmffning maders fæ och | Om Neffnings och Tingmens 

fararøyri. - Penninge. 
Nu er sua mælt at fara Nu er saa sagt at fare skulle 

skulu vi tigu vtan or Trond- Ix vthenn for Trondhiem aff 

hæimi or huærriu fylki, En nij-  huert fylke, Ennd xl Bønder in- 

tigu Bonda Innan or Trondhæimi | denn for Tronndhiem wdaff huert 

or huærriu fylki, En næmføna | fyleke. Och skall wdneffnes ij 

skall ij Men or huærri skipræi- | Mennd aff huert Skiprede. Wdaff 
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deru Or Naumudale et or Raums- | Nommedall och aff Rumsdale Som 

dale til Frosto Tings, tæir skulu thill Laugtings worder mneffner 

haffa i Tingfarar fe vi Aura vægna | skulle haffue for theris wmage vi 

hvær thera till tings er næmftdir. - Øre huer dere ellers theris wærdt. 

b) af Christenretten Cap. 39 og 40 (udfylder Del af en Lakune 

i Borgarthings ældre Kristenret, NgL. I, 355): 

ta skall tett | radafar skillia felaust, to att tett se huarkes tæira 

villi. Nu ero teir trir gudsiffiar, er aller ero Jamdyrir att frend- 

sæmi. Su er ælin, att hæffia barn or hæidnum dome. Su er annur 

att balda barne vndan!) primsignan Su er hinn tridia att halde 

a barne er bisp færmir. En eff madir fær gudsiffia Sinnar, ta 

skall gera slika Stæffnu tæim till skillnadir sem tau bygdi frænd- 

sæmi. Sittær han æina stæffnu bøtr iij mork, vj mork firir tuæir, 

ix firir iij, ta ere — xviij Mork ta skall gera tæim hina iiij mana- 

dar stæmføfnu, En ef han eda tau Sittia vm ta haffua tau firir gort 

fe och fridi y Lannde och Lausum øyri. 

Vm hiona skillnade. 

En ef hion villia skilliast ta skall gæra tui tæira er velder 

manadar Stæffnu att tæir huærffui affter till bunadir, en eff tæir 

vill æigi bøtr iij mork firir æina lagha Stæffnu. Sex mork firir 

ij—ix firir iij, fa skall gera hina fiorda manadar Stæffnu en eff 

æligi villia ta afftær huærffua till bunader firir gort fe et fridi 

Lande och Lausum Øyri et kome alldre ter sem kristnir men ero. 

En eff mader tæker ser kono et å Se æigin kono Sæcker iij mork 

widir bisp. Sua eff kona tæker ser man vndir bonda Sin, ta er 

hon Sæk iij mork wider bisp huart tæra er misgerde vidir annat 

vm tatt mall, ta skullu tau Sua gortt hatfua, et skillia ei tui hæl- 

dir hionskab Sin. 

9, Af Chr. Univ. 377. qv. 

Cap. 2 af Tingfarre Bolcken. 

Saa er det oc forfunditt aff gammel tidt at der skal nefftnis 

Lautingmend til Lautinget aff huert fylcke eller fougderj. Først 

aff Agdesiden (det er Listelen) skal neffnis xii mend oc skal huer 

') i Oversættelsen rigtigere: vnder. 
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aff dennem haffue iij marck penninger. Aff alt Ryfyleke xxx 

mend, oc skal huer mand aff Jern oc dalerne haffue i) marck for 

dj farer. Men våaff sielff Ryfylcke (det er) i fiorderne oc til 

Øyerne ij marck. Aff hardanger fylcke skal neffnis xxxx mend, 

oc skal huer mand aff Sundhørrelen haffue xx skilling, men aff 

Nordhaardeland skal huer mand haffue xij skilling. Aff Sogn skal 

neffnis xx mend, oc skall huer aff dennem haffue tiuffue skilling. 

Aff fierde fyleke skall neffnis xx mend, oc skal huer mand aff 

Sundfiordt haffue xx skilling, aff Nordfiord xxilij skilling. Aff 

Sundmør skal neffnis xij mend, oc skal huer mand haffue halff 

tredie marck. Aff Walders skal til neffnis 1iij mend oc skal huer 

mand haffue iiij marck penning. Aff Settersdalen skal neffnis ij 

mend, aff Otterdalen ij mend, oc skal huer aff dennem haftue 

vj må. i penning. 

Af 11—13 findes talrige Prøver i NgL. 3die Bind. 





Om den saakaldte Thynnus peregrinus, Coll. 1879. 
Af 

Robert Collett. 

(Meddelt i Mødet den 12te December 1879). 

Under Udarbejdelsen af den i dette Bind (som No. 1) optagne 

Afhandling: ,Meddelelser om Norges Fiske i Aarene 1875—78*, 

forelaa til Bestemmelse 2 Individer af en større makrelartet Fisk, 

som begge vare tagne i det samme Fiskedræt i Christianiafjorden 

i August 1876. I Giinthers ,Catalogue of the Fishes in British 

Museum* (vol. 2, p. 362 og 367, London 1860), et Arbeide, der 

paa Grund af sin store Fuldstændighed, i Forbindelse: med den 

gjennemgaaende Critik, der udmærker de deri meddelte Diagnoser, 

endnu altid maa ansees som Hovedværket i denne Gren af Ichthyo- 

logien, adskilles Slægten Thynnus fra Slægten Pelamys næsten ude- 

lukkende derved, at den førstnævnte er i Besiddelse af Tænder 

paa Vomer, hvad den sidste mangler. Den samme Distinction 

mellem Slægterne er gjort af Canestrini i dennes store Værk 

,Fauna d'Italia, Pesci* 1872 (p. 100). Endskjønt de 2 foreliggende 

Individer i alle Henseender passede paa den hos Giinther givne 

Diagnose af Pelamys umicolor, Geoffr. (opstillet i 1809—13 i De- 

script. de PEgypte, Poiss. pl. 24, fig. 6 (teste Ginth.), og senere, 

i 1846 af Verany i ,,Atti dell” ottava Riun. d. Scienziati Ital. Genov.* 

p. 493, opført under Navn af Cybium bonapartei), af hvilken 

Art der sees at have været opbevaret et udstoppet Exemplar i 

British Museum, da Giinther affattede sin Diagnose, — troede jeg 

ikke at kunne henføre de 2 norske Individer under denne Art 

og Slægt, da de besad fuldkommen distinete Vomerintænder, og 
Vid.-Selsk. Forh. 1879. No. 15. 1 
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saaledes nødvendigvis maatte gaa ind under den anden Slægt, 

Thynnus, forudsat at Diagnoserne vare correcte. Da der blandt 

den sidstnævnte Slægt ikke fandtes nogen Art, til hvilken de kunde 

henføres, opstilledes de, om end med nogen Tvivl, der dog min- 

dre gjaldt det herværende Spørgsmaal, som en egen Art, Th. pe- 

regrinus, (p. 20), og afbildedes paa Pl. I—1I, Fig. 1. 

Efterat jeg i Løbet af den sidste Høst har havt Lejlighed til 

at undersøge forskjellige Exemplarer af Pelamys umicolor i Mu- 

sæerne i Stockholm, Florentz og Genua, paa det sidstnævnte Sted 

endog Varany's Typ-Exemplar, har jeg overbevist mig om, at Arten 

i Virkeligheden er i Besiddelse af Vomerintænder, skjønt dette 

endnu intetsteds har været omtalt. Allerede Prof. Smitt i Stock- 

holm var bleven opmærksom paa Overensstemmelserne i det ydre 

mellem Thynnus peregrinus og et Individ af Pelamys umicolor fra 

Bohuslen, der i udstoppet Tilstand opbevares paa Riks-Museum; 

Tandbygningen lod sig imidlertid ikke paa dette Individ erkjende, 

da jeg i September havde Lejlighed til at undersøge det. Derimod 

erholdt jeg fuld Vished om dette Forhold i Florentz, hvor Prof. 

Giglioli allerede havde bemærket Ucorrectheden i Ginther's Slægs- 

characterer, og udsondret de 2 Individer, som opbevares i det 

zoologiske Musæums Vertebrat-Afdeling i denne By, i den sy- 

stematiske Opstilling fra de typiske Thynnus- og Pelamys-Arter. 

Det er saaledes klart, at Pelamys unicolor, med hvilken Art 

Thynnus peregrinus bliver synonym, bør opfattes som et bestemt 

Mellemled mellem Slægterne Thynnus og Pelamys, idet den be- 

sidder Tænder paa Vomer, ligesom den førstnævnte Slægt, men 

har med Pelamys tilfælles de relativt lange Kjævetænder, der hos 

Thynnus ere ganske smaa, og talrigere. At etablere en ny Slægt, 

baseret alene paa dette Forhold, vil maaske være voveligt, end- 

skjønt det sandsynligvis bliver det mest correcte; allerede i 1862 

har Gill forsøget herpaa, og gjort Arten til Typus for Slægten Ory- 

enopsis (ikke Orcynopsis), endskjønt Tandbygningen her netop er 

fejlagtigt opgivet, og de øvrige meddelte Characterer neppe kunne 

gives Gyldighed som generelle (Proc. Ac. Nat. Sc. Philad. 1862. 

p. 125). Gills fejlagtige Skrivemaade Orycnus (og Orycnopsis) er 
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af Forfatteren selv rettet i en senere Bemærkning (i det samme 

Bind af Philadelphia-Selskabets Forhandlinger, p. 329) til Orcynus; 

og da en ucorrect Diagnose neppe kan ansees som en absolut 

gyldig Grund til et Arts- eller Slægtsnavns Forkastelse, bliver denne 

Art saaledes at benævne Orcynopsis unicolor, (Geoffr.), saafremt 

man i Virkeligheden finder det hensigtsmæssigt at adskille disse 

Slægter. 
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Hvorvidt kan der gives nogen Definition af Sjælen? 
Af 

Dr. E. F. B. Horn. 

(Fremlagt i Mødet den 14de Novbr.). 

I Perioden før Kant spillede Definitionen en betydelig Rolle 

i den videnskabelige Methode." Kant har bevirket et Omslag, 

og han har ialfald negativt fremkaldt en ny Methode, idet man 

nu istedetfor disse Definitioner, der fornemmelig kun give Bestem- 

melser udad, søger at bestemme Begreberne indad, idet man lader 

dem genetisk fremgaa af et absolut Princip, saa at de faa sin Be- 

tydning efter den Plads, de indtage i et altomfattende System. 

, Ein empirischer Begriff*, siger Kant (Kr. d. r. Vern. S. 486. 

Hartensteins Udg.), ,kann gar nicht definirt, sondern nur 

explicirt werden.* Som Grund anfører han, at da vor KFr- 

faringskreds altid udvides, staar et empirisk Begreb aldrig mellem 

sikre Grændser. Anderledes forholder det sig med de mathe- 

matiske Begreber. Disse ere aldeles aprioriske og uafhængige 

af al Erfaring og deraf flydende Usikkerhed. Han vil endog fra- 

skrive Philosopherne al Ret til at efterligne Mathematikerne i 

denne definerende Methode. 

Trangen til at faa Begreberne -definerede er imidlertid for 

stærk til, at den ved en saadan philosophisk Theori kan ganske 

! Om det Pedanteri, hvortil man her kunde drive det ogsaa i den nordiske Viden- 

skabelighed, se bl. a. N. M. Petersen, Bidrag til den danske Literaturs Historie 

(2den Udgave ved C.S. Secher) V, I, 116, hvor Steffens" Ytringer om Børge 

Riisbrigh anføres. 

Vid,-Selsk. Forh. 1879. No. 16. 1 
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udslukkes. Det kan ikke negtes, at om end den nyere Methode 

besidder større Inderlighed og Dybde, hvad Begrebsbestemmelsen 

angaar, saa staar den endnu i Klarhed og Almenforstaaelighed tilbage 

for den gamle ,mathematiske*, som man har kaldt den. Udtrykket 

mangler ogsaa ofte den Præcision, som kunde ønskes. Spørgs- 

maalet er overhovedet dette, om ikke den definerende Methode 

kan faa sin Anvendelse, om end i en nogen modificeret Form 

eller paa en mere underordnet Maade. Saamcget vil være klart, 

at skal der gives Definitioner eller ialfald Bestemmelser, der 

minde om de gamle Definitioner, paa empiriske Begreber, saa. 

maa det ske i samme Grad, som det kan lykkes at finde et 

mathematisk Forhold, der bestemmer Begrebet. Enhver 

maa have været opmærksom paa, at denne Praxis allerede længe 

har gjort sig gjældende paa det empiriske, især det naturviden- 

skabelige Felt. Forskerne ere kun da tilfredsstillede, naar de 

kunne henføre et Phænomen til noget Mathematisk, til bestemte 

Tals- eller Rumsforholde. Hvor Gjenstanden er synlig udstrakt, 

siger det sig af sig selv. Men det viser sig ogsaa, naar det 

gjælder andre Phænomener, saasom Toner, Farver m. m. En 

Tone eller Toneforbindelse bliver kun videnskabelig opfattet, naar 

man kan paavise visse arithmetisk nøiagtige Svingninger, saa og 

saa mange i Sekundet, og en OQverensstemmelse i denne Hen- 

seende kan forklare Harmonien. En Farve, rød, blaa, kan umu- 

ligt defineres paa nogen ligefrem Maade. Men man føler sig — 

ialfald foreløbigt — tilfredsstillet, naar man har opdaget, at ogsaa 

her raader en exakt Mathematik i de forskjellige Svingningsantal 

for de forskjellige Farver. Mineralogiske, chemiske Phænomener 

søges ligeledes bestemte derved, at man henfører dem dels til 

forskjellige Love for krystallinske Dannelser, altsaa geometriske 

Bestemmelser, dels til bestemte i Tal udtrykte Atomforbindelser 

med Vægtbestemmelser o. s. v. Overalt altsaa Mathematik som 

det exakte Underlag, uden hvilket man ikke vil fornemme fast 

Bund under Fødderne. 

Hvad aandige Foreteelser angaar, saa synes disse at maatte 

ligge den rene Mathematik saa fjernt, at man maa give Afkald 
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paa at finde nogen Forbindelse mellem disse. Men Trangen til 

at finde et mathematisk Underlag er ogsaa her meget levende og 

har vist sig i Sproget. I mangfoldige gjængse Udtryksmaader har 

man lagt denne Tilbøielighed for Dagen. Det vil være umuligt at 

opregne dem alle. Nogle faa Exempler ville sætte Enhver paa 

Sporet. Man siger f. Ex. Aandelige Retninger, hvorved jo maa 

tænkes paa visse Linier. Fremdeles: parallele Strømninger, aan- 

dige Centra og Periferier, excentriske Charakterer, snever eller 

vid Synskreds, høi, lav Tænkemaade, stor Personlighed, afrundet 

Foredrag, kantét Optræden. Disse Prædikater give vel ikke nogen 

Definition af den Gjenstand, som de ere tillagte. Men de give 

tydelige Vink eller Støttepunkter for Forestillingen, saa at Talen 

opnaar den tilsigtede Forstaaelighed; thi Ingen vil være i Tvivl 

om, hvad der tilsigtes ved Udtrykket kantet, naar det bruges om 

en Persons Optræden, eller ved Udtrykket snever, anvendt paa 

Ens aandelige Syuskreds. Prædikaterne ere her ikke Symboler, 

der bero paa en vilkaarlig Overenskomst, som f. Ex. naar man 

taler om -Rødhed* i Politiken, men de ere fremgaaede af Sagens 

virkelige Natur og tilkjendegive en virkelig Fgenskab hos Gjen- 

standen. 

Spørgsmaalet, hvorvidt Sjælen er udstrakt, kan besvares saa- 

ledes, at den deltager i Udstrækningen og dens Love, 

men er paa samme Tid hævet over den. Dens Forhold 

til de af den selv fornemmede og den paavirkende Udstræknings- 

former vil da blive dette, at den søger at ophæve lavere Ud- 

strækninger i høiere og atter høiere, saa at de Tautologier og 

døde Masser, som altid klæbe ved de lavere Udstrækningsformer, 

kunne forsvinde og give Plads for Livets indre Bevægelighed og 

Mangfoldighed. En Antydning til dette er allerede given i flere 

af de her nævnte Exempler. Naar vi betragte et afrundet Væsen 

som fuldkomnere end et kantet, saa beror dette paa den bekjendte 

Sag, at de runde geometriske Figurer saasom Cirkler, Ellipser 

ere høiere end de polygone. Men de polygone Former ere ved 

en uendelig Forkortning af Siderne optagne i de runde, idet jo 

f. Ex. en Cirkel opfattes som en Sum af uendeligt nås Triang- 
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ler. Noget Lignende møder os i Begrebet om Storhed anvendt 

paa Sjælen. Man taler om store og smaa Sjæle eller om store 

Mænd. Her gjælder det ligeledes for at faa et sandere og Sjælen 

værdigere Begreb om Storhed, saa at Udtrykket ikke misbruges, 

at være opmærksom paa en lignende Forkortning. For at blive 

i Sandhed stor maa man vistnok først blive liden, d. v. s. gjen- 

nemgaa en Selvfornegtelsens og Dannelsens Skjærsild. Ingen bli- 

ver stor Musiker, uden at han har pint sin Sjæl gjennem dette 

Naaleøie af Studium og Øvelse, hvorved Tautologier og døde 

Masser forsvinde. 

Naar vi saaledes bestemme Sjælen som et Væsen, der fore- 

tager denne Forkortning med sine egne Indtryk, Stemninger og 

Lidenskaber, saa have vi ikke dermed blot betegnet en enkelt 

Egenskab ved Sjælen, men netop dens stadige Virksomhed og 

Opgave. Med denne Forkortning er eller bør Sjælen være uaf- 

brudt sysselsat, bevidst eller ubevidst, ubevidst i det, man kalder 

Vane, og bevidst i alle aandige Funktioner, hvor man optager 

og forarbeider Noget i sig eller tugter sig selv til Lydighed under 

en høiere Lov. 

Fra dette Synspunkt maa man kunne afgjøre, hvorvidt Sjælen 

lader sig defimere. Kant har Ret i, at kun Mathematiken giver 

nøiagtige Definitioner. Sjælen kan altsaa kun defineres, forsaavidt 

den kan bestemmes mathematisk. Det vil da komme an paa, 

hvor langt man kan udvide den her omhandlede Forkortning over 

Sjælens Felt, eller i hvilken Grad den udgjør en Væsensbestem- 

melse ved Sjælen. Det maa da strax indsees, at den Mathematik, 

som her kan komme til Anvendelse, kun behersker Sjælens Gebet, 

forsaavidt de sjælelige Funktioner ere Melleminstantser i Sjæ- 

lens uendelige Historie. Mathematiken har kun med det Kvantita- 

tive at skaffe og forudsætter saaledes det Kvalitative, hvis Indhold 

ikke kvantitativt kan bestemmes, og det hele Arbeide, som Sjælen 

har under den omhandlede Forkortningsproces, maa da opfattes 

som en stadig Forarbeidelse af et Raastof, der bliver den tilført, 

saaledes, at hver ny Forkortning bliver baade et Differential af 

den hele uendelige Linie og en forbedret Fortsættelse af 
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den allerede paabegyndte Linie. Arbeidets Resultat, det sid- 

ste Produkt, kan heller ikke helt ud mathematisk bestemmes: 

thi det er jo ligeledes af kvalitativ Art. Tydeligere kunne vi 

udtrykke dette saaledes: Hvis Mennesket er skabt i Guds Bil- 

lede, saa maa det være anlagt paa at realisere dette Gudsbillede 

eller paa at lade det fremtræde som Resultatet af det Arbeide, 

hvorfor Mennesket er anlagt. Dette Gudsbillede maa være 

Mennesket medfødt, men da kun eller væsentligt som noget Ide- 

elt, der skal realiseres i et Raastof af ubearbeidet Natur eller 

Sandselighed. Hvad dette Gudsbillede kvalitativt opfattet egent- 

lig er, kan ikke helt ud mathematisk bestemmes og heller ikke 

defineres. Men, hvad vi kunne bestemme, er dette, at Sjælens 

væsentlige Opgave maå være den at faa det realiseret 1 et Stof, 

der ved en idelig Forkortning kan udarbeides til den Finhed og 

Rigtighed, som gjør det skikket til at optage det guddommelige 

Billede og gjengive det. Den mathematiske Operation gjenfinde 

vi deri, at hvad der til enhver Tid tør foreligge som ubearbeidet 

eller slet bearbeidet Materiale, frembyder Udseende enten af en 

Karrikatur, hvor de sudsbilledlige Former ikke have faaet det 

rette relative Maal, eller af et Mosaikværk, hvor Forkortningen 

ikke er tilstrækkelig fremskreden; og den næste Opgave for Sjæ- 

len maa da være den åt rette paa disse Mangler. Baade Karri- 

katuren og Mosaiken bero paa forkerte eller ufuldkomne mathe- 

matiske Forholde. 

Ligesaa lidt som Farven rød er defineret eller tilstrækkelig 

forstaaet derved, at man véd, hvormange Billioner Svingninger 

Ætheren her gjør i Sekundet, ligesaalidt er Sjælen tilstrækkeligt 

defineret, om man faar at vide, at dens Liv i Tidsudviklingen 

bestaar i en saadan mathematisk Operation, som den her omtalte. 

Men, som Kant siger (p. å. St. S. 488, Not.) ,auch mangelhafte 

Definitionen, d. i. Såtze, die eigentlich noch nicht Definitionen, 

aber iibrigens wahr und also Annåherungen zu ihnen sind, können 

sehr niitzlich gebraucht werden.* Det er af uberegneligt Værd at 

danne sig en nøiagtig og saavidt muligt omfattende Forestilling 

om Sjælens Virksomhed under Tidsudviklingen, og dertil vil hint 
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- mathematiske Forhold: hjælpe. Hvad Gudsbilledet er, kan ikke 

defineres uden ved halvdunkle Udtryk, der atter tiltrænge Defini- 

tioner, hvis enkelte Udtryk atter maa defineres o. s. v. Tilsidst 

kommer det til Forstaaelsen væsentligt an paa et rigtigt Instinkt 

eller en umiddelbar Intuition. Men naar man kan finde et mathe- 

matisk Udtryk for den Maade, hvorpaa dette guddommelige Billede 

efterhaanden realiseres, saa har man vundet særdeles meget. 

Det, man vinder, er hovedsageligt Følgende: Man opnaar en 

rigtig Fordeling af det Kvalitative og Kvantitative, idet man skyder 

hint ud i Ydergrændserne og lader dette omfatte Processen, Udvik- 

lingen i Tiden, NB. en uendelig Tid. I den dagligdagse Forestilling 

opblander man gjerne Billedet af Sjælen med en Mængde Kvali- 

teter, der efter Behag indføres og borttages, midt under Tidsudvik- 

lingen, hvorved al Enhed og indre Lovmæssighed i Sjælen umulig 

gjøres. Hvad Kant har kaldet den transcendentale Apperception 

eller Bevidstheden om Indentiteten af Fns Selv gjennem Tiderne, 

saa at Selvet kan erindre sig, gjenkjende sig selv, er med Rette 

opfattet som Menneskesjælens Charakteristikon ligeoverfor de lavere 

Organismer. (Se bl. a. en Afh. af Prof. Dr. Spicker ,Mensch und 

Thier* i Fichtes og Ulricis Zeitschr. B. 69, S. 193 ff). Men 

denne Apperception kræver, at enhver Anbringelse af en ny Kva- 

litet, som Sjælen ikke kunde gjenkjende, eller enhver Borttagelse 

af en tidligere Kvalitet, som den under Selvstudiet maatte savne, 

undgaaes. Vor her meddelte Betragtning af de sjælelige Funk- 

tioner som et mathematisk Arbeide, hvor der kun sysles med 

kvantitative, ikke med kvalitative Forandringer, stiller altsaa dette 

i et klarere Lys. Hvad er vel hine Apperceptioner Andet end 

dette, at Mennesket trods alle Forandringer i Indtryk, Forestillin- 

ger, Stemninger m. m., dog altid er sig sin Ligning bevidst som 

den samme Ligning trods de mange Forandringer, som hvert Øie- 

blik indtræde paa Grund af de variable Størrelser? — Men, kunde 

man indvende, hvorledes blive de Væsensforandringer at forklare, 

som faktisk indtræde, idet Sjælen f. Ex. fordærves ved det Onde 

eller omvendes til det Gode? Herpaa maa svares, at disse For- 

andringer ogsaa ere af kvantitativ Art, men da ikke indenfor den 
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endelige Mathematiks Omraade, men betragtede fra Uendelig- 

hedens Synspunkt. De have Udseende af nye Kvaliteter, men i 

Virkeligheden kunne de meget vel forklares rent kvantitativt, kun 

at man maa forlade det Successive og anbringe et Spring. Lige- 

som man i en Rækkeudvikling aldrig naar det Uendelige uden ved 

tilsidst at afbryde Forøgelsen eller Formindskelsen indenfor det 

Endelige ved et Spring over i det Uendelige og omvendt fra det 

Uendelige tilbage til det Endelige, saaledes maa ogsaa i det 

Ethiske et Spring indtræde. Dette Spring foregaar ethisk ved 

Syndens Indtrædelse i Mennesket, eller omvendt ved, at det syn- 

dige Individ gjenfødes. Udtrykkene ,,Indtrædelse*, ,Nyskabelse*, 

,Meddelelse af et nyt Livsprincip*%, som hyppigt bruges af Theo- 

logerne, maa altsaa ikke forvirre Betragtningen, som om der her 

foregik en Meddelelse af en ganske ny fremmed Kvalitet eller 

Substants. Enhver vil indse, at det Gode indtræder, naar Sprin- - 

get gjøres fra det Endelige over i det Uendelige, først det uende- 

ligt Smaa i Forkortningen, dernæst det Store ved disse Differen- 

tialers Integration, saa at Gudsbilledet kan fremstilles i fornøden 

Finhed og Fuldstændighed. Det Onde indtræder, naar Sjælen op- 

giver dette vanskelige Spring, men lader sig bevæge til at forblive 

i Endeligheden, eller naar den fra sit Stade i Uendelighedens 

Sphære ikke vil fortsætte der, men gjøre et Hop ned i de ende- 

lige Bestemmelser, fordi den finder det behageligere. 

Man kunde endelig gjøre den Indvending, at en Definition 

som den her antydede ikke yder den Tjeneste, man venter af 

Definitioner, nemlig at begrændse Sjælen udad, altsaa angive For- 

skjellene mellem Mennesket og andre Væsener, saasom den kun 

bestemmer Mennesket kvantitativt, medens Forskjellene her maa 

være kvalitative. Men Kvantiteten som Ligning, altsaa som 

Maal, er jo en ny Kvalitet. Ligeledes sees, at netop denne 

her udviklede Evne til at løse en mathematisk Opgave paa 

sig selv nødvendigvis maa være en Kvalitet. Der er stor For- 

skjel paa de Størrelser, som maales, og Mathema- 

tikeren, der maaler dem. Sjælen er imidlertid begge Dele 

og skiller sig derved fra de lavere Organismer, som kun ere 
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en af Delene, nemlig Størrelser, der maales, men ikke selv Mathe- 

matikere, ialfald ikke bevidste. I Dyret eller Planten foregaar 

der vistnok en Udvikling efter en indre Lov, der kan betragtes 

som en mathematisk Ligning, men hverken Dyret eller Planten 

har denne Evne til at maale sig selv d. v. s. til paa hvilketsom- 

helst Punkt i Tidsudviklingen ved Differentiation og Integration 

at blive sig sin Totalitet bevidst og give denne Bevidsthed et 

Udtryk. Mennesket kan til hvilkensomhelst Tid erindre sig sin 

Fortid, endog Menneskeslægtens Fortid, og træffe Bestemmelser 

for sin Sjæls Fremtid. Men dette er kun muligt under den For- 

udsætning, at Sjælen bærer sig mathematisk ad. — Grændsen 

mellem Mennesket og Gud er derimod vanskelig at bestemme 

allerede af den Grund, at den synes at involvere en Selvmod- 

sigelse, eftersom jo Gud er allestedsnærværende og ubegrændset. 

Den Ufuldkommenhed ved Mennesket, at det trænger til en saa- 

dan Forkortning, kan dog ikke klæbe ved Guddommen. Her se 

vi da en Forskjel, som ligeledes er angivet ved de mathematiske 

Forhold, vi her have udviklet. Den væsentlige Forskjel eller 

sGrændse* beror dog paa noget Andet, der ikke kan mathematisk 

angives, hvorom senere. 

Det Samme gjælder det Forhold, som finder Sted mellem de 

forskjellige Sjæle. Ogsaa her har man i Uklarhed indblandet kvali- 

tative Bestemmelser. Men hvorledes er det muligt, at Menneskene 

kunne forstaa hverandre og danne en Enhed, dersom der er en 

kvalitativ Forskjel mellem de enkelte Sjæle, saa at f. Ex. en 

Sjæl besidder Anlæg, der mangle en anden Sjæl? Lad os kun 

tænke os det Bizarre, at der pludselig viste sig Mennesker, der 

kunde flyve i Luften, der besad en sjette Sands, e. L. Disse Væ- 

sener maatte jo bringe os aldeles udaf Koncepterne. Forskjellen 

mellem Sjælene kan kun være graduel, idet hver enkelt besidder 

alle Anlæg, som overhovedet findes hos Menneskene. Kun en 

overfladisk Betragtning vil heraf uddrage den Slutning, at Sjælenes 

individuelle Særmærker under stigende Udvikling derved ville ud- 

slettes. Et Blik paa Ligningerne, hvor hver Ligning repræsenterer 

en individuel Linie, Kurve, e. L., idet Koefficienterne give konstante 
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Bestemmelser, viser, at Udviklingen ikke behøver at medføre 

nogen Udviskelse af de individuelle Mærker. Vistnok har hvert 

Individ saa vidt begrændsede Anlæg, at det i al Evighed kun vil 

komme til forherskende at udtrykke en enkelt Side af det Gud- 

dommelige. Men da de øvrige Sider ogsaa ligge i Individets Na- 

tur, saa vil det sympathetisk forstaa andre Sjæle, hos hvem disse 

øvrige Sider komme til større Udvikling. Dette vil medføre, at 

der overhovedet gives en Menneskehed. 

Mathematiken frembyder som et ensartet apriorisk Anskuelses- 

felt en rig Adgang for synthetiske Domme eller Kombinationer, 

der ellers ville være meget vanskelige eller usikre. Lykkes det 

at henføre de sjælelige Funktioner til dette Felt, ville vistnok en 

Mængde Dunkelheder opklares. Hvor megen Vaklen er der f. Ex. 

ikke i Theologien angaaende ,de gode Gjerningers* og de aske- 

tiske Indøvelsers Forhold til Gjenfødelsen! Man kan fra en vis 

Side betragte dem som overflødige, fra en anden endog som farlige, 

idet de befordre Egenretfærdighed, fra nok en Side kunne de an- 

sees som nødvendige, idet de jo følge af Troen. Det sikre Syn paa 

Sagen faar man temmelig let ved at betragte disse Indøvelser m. m. 

som Forkortelser, rigtignok indenfor Endelighedens Række, saa at 

det Uendelige derved vistnok ikke naaes. Her maa, som tidligere 

sagt, et Spring til, hvilket ikkun kan gjøres ved guddommelig 

Hjælp udaf Gudsbilledets egen Natur og Beskuelse. Men det vil 

indsees, at dette Spring lettes betydeligt, naar man engang er i 

Farten med hine Forkortelser, vel at mærke, hvis man ikke lader 

sig føre bag Lyset og mener, at den endelige Tilnærmelse tilsidst 

overflødiggjør Springet. Dette er nu blot et enkelt Exempel 

blandt mange, som vi her ikke have Leilighed til at dvæle ved. 

Men man vil forstaa, at Indsigten i Sjælens Natur udvides for 

hver Gang, man saaledes kan benytte hint matbematiske Forhold. 

Og alle disse Indsigter ville hjælpe til at give en Definition af 

Sjælen større Bestemthed eller rettere til at give et muligvis 

uklart sprogligt Udtryk den tilsigtede Forstaaelighed. Vor Opgave 

i denne Afhandling er ikke just den at opstille eller formulere 

nogen Definition, den faar overlades til Andre eller til senere 
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Leilighed, men kun at paavise, hvilket Materiale der hertil kan- 

benyttes og inden hvilke Grændser en saadan Definition kan gives. 

I Perioden før Kant var det ikke usædvanligt at sammenligne 

Sjælen med en mathematisk Ligning eller en Kurve. Saaledes 

- spørger Jens Kraft (se N. M. Petersen's Bidrag til den danske 

Literaturs Historie, V, I. 109): ,Hvo siger os, til hvilken krum 

Linie netop vor Sjæl hører? Hvilken Lov den følger, om Loven 

for Hyperblen eller Parablen, som Englenes? eller om den hører 

til den krumme Linie med Blade, som er den sædvanlige Hypo- 

these for Menneskesjæle? eller om vor Sjæl bevæger sig i en pur 

Oval? thi i sidste Tilfælde voxe Tankerne med Koordinaterne, 

aftage med dem, hvorefter i al Evighed ikke nogen Tanke mere 

kunde blive til i den Sjæl ..... Da nu pure Ovaler ere mulige, 

er det ogsaa muligt, at der kan være Sjæle, som efter en vis Tid 

blive dødelige og siden aldrig mere komme til klare og tydelige 

Tanker.* — Mod disse og lignende Hypotheser er det Almindelige 

at indvende, at man ikke har været opmærksom paa den dobbelte 

Egenskab ved Sjælen, at den ikke blot er en Ligning, der følger 

en vis Lov, men tillige et mathematisk Subjekt, der kan beregne 

Ligningen. Sæt, man havde udfundet, at Sjælen havde visse mærke- 

lige Overensstemmelser med ,en af de krumme Linier med Blade*, 

saa maa den, som bevidst Væsen, der maaler og overskuer denne 

Linie, betjene sig af en mere almindelig Formel for Ligninger; thi 

den maa jo overhovedet forstaa den Kunst at behandle det Uende- 

lige. Den kan ikke i Sandhed være en Kurve af nævnte Art, med 

mindre den er sig alle Kurve og deres Ligninger bevidst. Ingen kan 

jo f. Ex. være god Nordmand, med mindre han er god Kosmopolit. 

Da fremdeles Endeligheden med sin uoverskuelige Rigdom paavir- 

ker os med forskjellig Styrke og saaledes afgiver Koefficienter eller 

Konstanter til Ligningen, saa bliver denne Ligning for den menne- 

skelige Sjæl saa uendelig kompliceret, at de nævnte krumme Linier 

blive altfor enkle til at faa nogen Anvendelse. Derimod kan det være 

ganske tjenligt i paideutisk Henseende, at Mennesket forestiller sig 

en eller anden Ligning eller Kurve og Methoden for sammes Ud- 

maaling, idet man betragter den som fremkommen ved en uendelig 
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Forkortning af elementære, retliniede Former. Denne Forestilling 

betegner netop, hvad Sjælen under Tidsudviklingen uafladeligt 

bestræber sig for eller er anlagt paa at virkeliggjøre. Vi tage da 

her ikke Hensyn til den Form, som til allersidst vil fremkomme, 

ligesaalidt som vi tage Hensyn til det Oprindelige, Sjælens Gene- 

sis, hvilke begge ligge udenfor vort fuldt bevidste Omraade, idet 

vi kun gribe det i et Slags Intuition eller med et ethisk-religiøst- 

æsthetisk Instinkt. Vi ere kun sikre paa, at dette Ideal vil virke- 

liggjøres, naar vi vise den Troskab under Tidsudviklingen, hvortil 

vi ved det nævnte mathematiske Forhold opfordres. En saadan 

Ligning eller Linie bliver da kun et Symbol paa Sjælens Liv, 

der maaske ikke uden Held maa kunne benyttes, f. Ex. i Religions- 

undervisning i lærde Skoler. 

Et Spørgsmaal er, hvorvidt en Definition, som den her bebu- 

dede, vil tilfredsstille den Fordring, man er vant til at opstille, at 

den hverken maa være for trang eller for vid. Man ser nu strax, 

at disse Prædikater angive et mathematisk Forhold, men vel at 

mærke et Forhold tilhørende den elementære Mathematik med 

stabile, endelige Størrelser. Vistnok kan det samme Krav stilles 

ogsaa til en Definition af en Gjenstand, der maa udmaales eller 

bedømmes fra Uendelighedens Synspunkt, men Fordringen paa 

bestemte Grændser, inden hvilke Gjenstandens Begreb 

bliver at finde (Kant), maa modificeres saaledes, at Bevægelsen 

og Forandringen kan optages deri. Man kan m. a. 0. vel tænke 

sig et Begreb af den Art besidde Egenskaber, som det under 

senere Udvikling taber, medens maaske nye, der have været 

latente, komme frem, — Altsammen indenfor Begrebets eget Om- 

raade, idet en bestemt Lov følges, ligesom jo i en Ligning Vær- 

dier kunne blive imaginære og omvendt imaginære Værdier faa 

Realitet. Der er f. Ex. muligvis Intet til Hinder for, at en Sjæl, 

som under en vis Periode er forenet med et synligt Legeme og har 

denne Forening til en Væsensbestemmelse, i en anden kan være 

uden Legeme, i en tredie faa det igjen o. s. v. — Ligeledes er 

der Mulighed for, at det Arbeide, som i den nærværende Tid 

viser sig at være væsentligt for Sjælens Liv, nemlig det gjennem 
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Forkortning at opnaa en tilnærmelsesvis Kongruents med Guds- 

billedet, i en anden Periode ophører, idet Forkortningen jo maa 

blive overflødig, hvis Kongruentsen med det guddommelige Billede 

er opnaaet. Dette Ophør af Forkortningen falder imidlertid ikke 

indenfor Ligningens Qmraade, men dog indenfor det ved 

Definitionen satte, idet jo Sjælen maa opfattes ikke som en 

Ligning, men som en Forbindelse af en Ligning og et mathematisk 

Subjekt, der løser den, eller som en Virksomhed, hvorved en ideel 

Ligning skaffes Realitet i den sandselige Natur ved at differen- 

tieres og integreres i denne. Til denne Overførelse af det Ideelle 

i dette Reelle hører Forkortningen som en Art Forskole, hvilken 

man gjenfinder i Mathematiken, hvor man jo for at forstaa den 

høiere maa betjene sig af den elementære. 

Man vil under den her givne Udvikling have seet, hvorledes 

den helt igjennem aprioriske Tilværelse, som de omhandlede 

mathematiske Forholde have, en Tilværelse, der ganske svarer til 

den transcendentale Apperception, ikkun aabner et Felt af Mulig- 

heder for Sjælen. Hvorvidt Sjælen udfylder dette Felt, ja, hvor- 

vidt der overhovedet er nogen enkelt Sjæl, kan man jo fra dette aprio- 

riske Synspunkt ikke afgjøre. Men at dette Felt af Muligheder 

ved Anvendelse af de mathematiske Love ryddiggjøres og opklares, 

er af stor Vigtighed, naar man forudsætter en Sjæl og da vil vide, 

hvordan den maa være beskaffen. Enhver Definition af Sjælen, 

hvor den bestemmes i sin empiriske Virkelighed, maa hvile paa 

en klar Forstaaelse af, hvad Muligheden rummer og ikke rummer. 

Der er begaaet megen Synd mod Sjælens Begreb derved, at 

man ikke har været sig Mulighedens Omraade klart bevidst, 

og dette har man ikke kunnet være, med mindre man har 

betragtet dette Qmraade saaledes, som ethvert Omraade efter 

Sagens Natur maa betragtes, mathematisk. Man har saaledes 

bestridt Sjælens Evne til at se ind i Fremtiden. Et Indblik i 

Mathematiken, i Ligningernes Love, maa vise Enhver, at denne 

svne ingen Modsigelse indeholder. En Ligning kan jo beregnes 

for en uendelig Fremtid. Her er da et Rum for Muligheder, som 

man ikke har Ret til at bortskjære, om man end paa den anden 
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Side ikke bør være for hastig til at slutte fra Mulighed til Virke- 

lighed. Hovedsagen er her, at man er saavidt fortrolig med de 

almindelige Regler for Størrelser og Maal, endelige og uendelige, 

at man ikke ved en uberettiget Skranke afskjærer, hvad der kan 

finde sin Plads, eller modsat, ved at udslette de rette Skranker 

giver Rum for Fabler og Umuligheder. En betydningsfuld Rolle 

maa efter Sjælens Natur Uendelighedsberegningen spille. Vi have 

seet Exempler herpaa. Jeg vil endnu meddele et, der skal vise, 

hvorledes denne Uendelighedsberegning udvider Mulighedsfeltet, 

altsaa vise, hvor gavnligt det er til den rette Bestemmelse af 

Sjælens Omraade at være sig bevidst Sjælens Uendelighed og den 

Mathematik, som der kommer til Anvendelse. 

Det er Læren om det Onde og Forsoningen, som jeg her sig- 

ter til. Fra et elementær-mathematisk Synspunkt kan det Onde 

ikke forstaaes, idet man jo ikke forstaar hint Spring over i en 

ny eller rettere ukjendt Kvalitet. Men heller ikke Forsoningen 

kan forstaaes. Thi den beror derpaa, at det Onde paa en eller 

anden Maade kan vendes til det Gode. Det Onde i Betydning af 

præsent ond Villie kan ikke vendes til det Gode eller afvindes 

nogen god Side; thi den er i sig selv utvetydig. Derimod kan det 

begangne Onde og den voldte Skade, Ulykke nok afvindes en god 

Side ved den derved stedfindende Forkortning. —Forkortningen 

fremtræder her som Trængsel. Den Onde volder den Gode eller 

hvemsomhelst Anden Trængsel. I denne Trængsel indskrænkes 

den Lidendes Omraade, saa at det tilsidst kan blive til Nul, 

m. åa. 0. den Lidende kan endog dø. Fra et elementær-mathe- 

matisk Synspunkt — dette kommer f. Ex. tilsyne i den antike 

Tragedie — er Trængselen væsentlig uforstaaelig, og der er ingen 

Forsoning at øine, efterdi Ingen vil kunne se noget Godt i, at en 

Person, og det ovenikjøbet en Uskyldig, taber alt Terrain og til- 

sidst endog mister Livet. Uendelighedsberegningen, som sysler 

med uendeligt smaa Størrelser, og hvor dette Nulpunkt netop 

gjennemløbes, aabner derimod en Mulighed for, at en uskyldigt 

Lidende gjennem Døden kan opnaa en høiere Tilværelsesform. 

Den uendelige Forkortning, som Sjælen her gjennemgaar, og som 
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er den forvoldt af det Onde i Verden, bliver den et Gjennemgangs- 

moment til noget Fuldkomnere, ganske som vi have seet i Mathe- 

matiken, hvor de høiere Former paa den Maade fremgaa af de 

lavere. Derpaa beror Forsoningens Mulighed. Hvorvidt der er 

nogen til denne svarende Virkelighed er et andet Spørgsmaal, 

som maa besvares empirisk. 

Det mathematiske Forhold viser sin Svaghed, naar det gjælder 

at trække Grændse mellem Menneskesjælen og Gud. Vi saa, at 

Menneskesjælens Behov af stadig Forkortning gjorde en Forskjel; 

men det tør ikke antages, at Sjælen altid vil behøve en saadan. 

Hvilken bliver da Grændsen? Strengt taget er enhver Grændse 

her en Umulighed; thi Gud blev ellers den Begrændsede. Selv 

om vi ville skjelne saaledes, at vi sige, Gud er ubegrændset, 

almægtig m. m., Mennesket begrændset, afmægtigt, saa udelukke 

vi derved Begrændsning fra Guds Væsen; men hvorledes er den 

da kommen ind i Menneskets Væsen, da jo Gud er Menneskets 

Ophav? Vi nødes til at slaa os til Ro med den Erklæring, at 

Menneskesjælen ikke kan defineres saaledes, at den paa en viden- 

skabelig klar Maade kan sondres fra den guddommelige. At en 

Forskjel finder Sted, kan selvfølgelig ikke betvivles, og der gives 

nok af Forsøg paa at angive saadanne. Man siger: Gud er Skaber, 

Menneskesjælen kun Skabning. Men idet man bestemmer Menne- 

sket som en Skabning og saaledes vil anvise det en Provins i 

Tilværelsen, saa maa man jo strax indse, at den, der definerer 

Mennesket som en Skabning afsondret mod det uskabte Væsen, 

han har jo ved selve Definitionen udtrykt sin Bevidsthed om det 

Uskabte. Da Mennesket saaledes definerer sig selv, saa har det 

tilkjendegivet, at det ogsaa har Del i dette Uskabte, og dermed 

har Definitionen vist sig utjenlig. Det samme gjælder, om man 

vil bestemme Sjælen som endelig, afmægtig i Modsætning til Gud 

som den Uendelige, Almægtige. Den Uendelige, Almægtige exi- 

sterer jo i min Tanke, kan altsaa ikke udelukkes fra mit Væsen som 

Menneske. Den definitive Methode viser sig utjenlig til 

at opdage og angive nogen væsentlig Forskjel mellem 

Gud ov Mennesket. Hvorvidt nogen anden, f. Ex. en spekulativ, 
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er at finde, kan ikke for Nærværende besvares. Vi ville kun bemærke, 

at hvis denne Forskjel kan bestemmes, saa vil den definitive eller 

mathematiske Methode indirekte kunne angive det Felt, hvor den 

maa søges. Den nævnte Methode bevæger sig helt igjennem paa 

Mulighedernes abstrakt-ideale Felt. Den lader saaledes Virkelig- 

heden ude af Betragtning. Men denne empiriske Virkelighed inde- 

holder en uoverskuelig Fylde og Rigdom paa Indhold, hvor hin For- 

skjel da maa søges. Naar vi have denne Retraite, der beskytter mod 

pantheistisk Sammenblanding af Gud og Mennesket, saa skader det 

ikke, men kan tvertimod være gavnligt, at der gives et apriorisk Felt, 

hvor Gud og Menneske ere at betragte som væsentlig samme Sub- 

jekt, at m. a. 0. de mathematiske Love og deres Beregning til- 

høre en ganske almen Bevidsthed, et ubestemmeligt altomfattende 

Jeg.) Vistnok have vi i denne Afhandling givet det menneskelige 

Jeg saadanne Bestemmelser, som antyde en Fiendommelighed 

ved Mennesket ligeoverfor Gud, f. Ex. hin Trang til Forkortning, 

hine Spring fra Ondt til Godt eller omvendt. Men disse Bestem- 

melser ere Laan fra Virkelighedens Felt, som vi altsaa maa være 

beredte til at tilbagegive, m. a. 0. som vi ikke fra vort apriorisk- 

mathematiske Synspunkt tør sætte som væsentlige, om vi end paa 

.den anden Side ikke have Ret til at benegte, at de jo nok kunne 

være væsentlige; thi de stride jo ikke mod Muligheden. 

! Dette maa jo Enhver, der er en Smule fortrolig med Mathematiken, have følt. 

Lovene for Trianglers Kongruents, den pytagoræiske Læresætning o.s.v. gjælde 

jo aldeles paa samme Maade for alle Bevidstheder, det være nu Guds eller 

Menneskers, Det Samme maa finde Sted, hvad de rent logiske Love angaar;, 

thi de lade sig ogsaa henføre til meget enkle mathematiske Grundbestemmelser. 

Saaledes er det let at paavise, at de aristoteliske Syllogismer bero paa geome- 

triske Bestemmelser, idet man anskuer Overbegreber og Underbegreber som Kredse, 

der omslutte hverandre eller ligge udenfor hverandre, og Individer som Punkter 

0. s. v. Hele dette Felt tilhører et Omraade, hvor al Forskjel mellem de tæn- 

kende og ræsonnerende Personligheder ingen Betydning faar. 

Anderledes med Virkeligheden. Her er Gud alene Subjekt eller Op- 

hav. Mennesket kan ikke skabe, ikke give sig selv eller nogen anden Gjen- 

stand Virkelighed. 
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Den 24de Januar. Philosophisk-historisk Classe. 

1. Lieblein foredrog en Afhandling om ægyptiske Oldtids- 

levninger paa Sardinien (trykt foran som No. 8). 

2. Caspari foredrog om Augustins 213de sermo ,de sym- 

bolo*, som hidtil af mange har været anseet for uægte, da Forf. 

her udlægger et andet Symbol end det hos Augustin sædvanlige. 

Taleren havde allerede forhen fremsat den Formodning, at Afskri- 

verne har uvilkaarligt paa enkelte Steder indført den senere Form 

for Symbolet, og denne Formodning stadfæstedes ved, at han 1877 

fandt i en Codex fra 15de Aarhundrede en Afskrift af Talen, hvor 

Augustinssymbolets ægte Former er bevarede. Derpaa paavistes, 

at Talen var ægte augustinsk baade i Indhold og Form. 

Den 7de Februar. Mathematisk-naturvidenskabelig Classe. 

1. S. Lie havde indsendt følgende geometriske Meddelelser: 

Naar en Flades Linieelement er givet ved") 

ds” = ewdx dy, 

saa ere dens geodætiske Curver som bekjendt bestemte ved 

pe, ev 2 ÅW Tb 
Skal denne Differentialligning tilstede en Transformationsgruppe, 

saa er tre Tilfælde mulige. Enten er 

isaafald kan man sætte 

GE SU be 

1) T denne Meddelelse bortsees fra Flader med eonstant Krumningsmaal, Disses 

Transformationsgruppe indeholder 8 Parametere 
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dg d 
Eller ogsaa er dS eg og å 

isaafald kan man sætte 

ev = y f(x) 4 FE), 
hvor f og F ere bestemte ved simple Differentialligninger, som jeg 

har integrert. Eller endelig er 
E 
GE 202 = O, 

isaafald kan man sætte 

el 0 KEY) HEG my) 
hvor 9 og P ere bestemte ved Differentialligninger, af hvilke jeg 

kjender flere partieulære Løsninger. Skal en Flade besidde flere 

Transformationer af første Art, saa kan man sætte 

HE Sp 
(her møder man Rotationsfladen af en vis Curve af 3die Orden). 

Jeg har bestemt alle Flader, der tilstede flere Transformationer 

(forudsat dog at disse Transformationer ikke samtlige tilhøre 3die 

Art).  Angjeldende Transformationsgruppe indeholder aldrig mere 

end 3 Parametere. 

Man erholder den almindeligste Minimalflade, hvis geodætiske 

Curver tilstede en conform inf. Transformation, naar man sætter 

F(s) = (G, + Gyi)sm + mei, 
Jeg har bestemt alle Minimalflader, der lade sig generere ved 

Translations-Bevægelse af en reel eller imaginær Curve. 

Jeg har fundet, at der til hvert almindeligt Punkt af visse Fla- 

der svarer en bestemt anden Grads Flade; 3 consecutive Generatricer 

(af hvert System) osculere den givne Flade i 3 consecutive Punk- 

ter, der tilhøre en Hovedtangentcurve. Herigjennem har jeg fundet 

en overmaade simpel Bestemmelse af alle Flader, hvis Hovedtan- 

gentcurver tilhøre lineære Complexer. 

2. H. Geelmuyden gjorde følgende Meddelelse: 

I Tidsskriftet ,The Observatory* for Januar 1879 findes Re- 

ferat af en Afhandling af Professor Newton i ,American Journal 

of science and arts* om Kometernes Oprindelse. Angaaende Af- 

handlingens Indhold skal her kun bemærkes, at Prof. Newton 
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drager Konsekventserne af Kants Antagelse, at Kometerne oprin- 

delig tilhørte Solsystemet, og Laplaces, at dette ikke var Tilfældet, 

og sammenligner dette med hvad der finder Sted ved de bekjendte 

Kometbaner. Han kommer derved til det Resultat, at Laplaces 

Mening er den rette. Til det samme Resultat er ogsaa Prof. 

Fearnley i sin Tid kommen, efter hvad han meddeler i Indlednin- 

gen til Universitetsprogrammet for 1ste Semester 1861 ,,Om Komet- 

banernes indbyrdes Beliggenhed*, indeholdende nuværende Prof. 

Mohns Besvarelse af den i 1859 udsatte Prisopgave om dette 

Emne. 

Hvad jeg ønsker at fæste Opmærksomheden ved et Øieblik, 

er følgende Ord i ovennævnte Referat: ,Prof. Newton has not 

been able to establish the action of any principle of selection — 

any cause which would make it easier to discover comets of small 

inclination or of direct motion —- etc.* Ved en løselig Betragt- 

ning synes det indlysende, at Kometer med stor Inclination af 

Banen maatte have lettere for at gaa ubemærkede forbi, end saa- 

danne med liden Inclination; men det hænder jo, at Indtrykket 

af en saadan løselig Betragtning ikke holder Stik ved en nøiere 

Indgaaen paa Tingen. En geometrisk Behandling vilde i nærvæ- 

rende Tilfælde rimeligvis være forbundet med nogen Vanskelighed, 

naar den skulde være ganske udtømmende; men den er heller ikke 

nødvendig, da det samme Resultat kan opnaaes paa en anden og 

meget lettere Maade 

Erfaring viser, at man i de senere Aar opdager langt flere 

Kometer end tidligere. Dette har selvfølgelig ikke sin Grund i 

en tiltagende Mængde af Kometerne, men i Forbedringer af de 

Instrumenter, som benyttes til deres Opsøgelse, og deri, at flere 

give- sig af med at lede efter dem. Fndnu i vor Tid gaar der 

rimeligvis adskillige Kometer, som det vilde være muligt at se, 

ubemærket forbi; men det var Tilfældet med endnu langt flere til- 

forn. Nu er det klart, at dersom der er større Chance for at 

finde Kometer med liden end med stor Inclination, saa maa der 

1 en Tid, da der overhovedet opdages faa Kometer, gaa forholds- 

vis flere af de sidste end af de første ubemærket forbi. Med 
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andre Ord, Middeltallet af et stort Antal Baners Inclinationer maa 

isaafald være større i en Tid, da der opdages mange Kometer end i 

en Tid, da der opdages fan. Saaledes viser det sig i Virkeligheden 

ogsaa at være Tilfældet. 

Jeg har sammenstillet Inclinationerne for 210 Kometbaner 

fra 1652 til 1877. Herved er udeladt de 11 periodiske Kometer, 

som med Sikkerhed have været seet mere end een Gang (de Vicos 

af 1844 inclusive) samt Kometen 1846 VI og Lexells Komet af 

1770, desuden 10 andre, hvis Baner vistnok ere beregnede, men 

hvor Inclinationen er usikker paa flere Grader. Disse 210 Incelina- 

tioner har jeg delt i 7 Grupper med 30 i hver; for hver Gruppe 

har jeg beregnet Middeltallet af Inclinationerne og det gjennem- 

snitlige aarlige Antal af Kometer. Resultatet sees af neden- 

staaende Tabel, hvor der desuden er tilføiet endnu en tredie Rubrik 

(2 Dir.), som angiver det gjennemsnitlige Antal af directgaaende 

Kometer, multipliceret med 2 for lettere at kunne sammenlignes 

med det samlede Antal. 

Aar Incl | FEN 2rDn 

1652—1757 106 49992 | 0,28 | 0,30 
1758—1792 35 50,59 | 0,86 | 0,91 
1793—1822 298 1.5257 | «1,01|- 087 
1822 - 1845 29.6 | 49:64 | 1,33 | 1,24 
1845 —1854 95. 57.60.14 3,16 16306 
1854—1864 9,7 | 56,12 | 3,09 1 289 
1864 - 1877 13,4 | 53,23 | 2,24 | 1,49 

Som det sees, forandres Inclinationerne og det aarlige Antal 

paa samme Maade. Den Anomali, at der i Perioden 1822 -45 

indtræder et Minimum af Inclination, medens det aarlige Antal ved- 

bliver at voxe, bliver ved en grafisk Optegnelse mindre jøinefaldende 

paa Grund af den særdeles stærke Stigning i den nærmest paa- 

følgende Periode. Tager man Grupper paa 50 eller 60 istedetfor 

30, falde saadanne Uregelmæssigheder bort, og man faar en stadig 
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Tilvæxt i begge Talrækker; jeg har imidlertid beholdt den nuvæ- 

rende Grupperingsmaade paa Grund af den derved fremtrædende 

mærkelige Dalen, saavel i Inclination som i det aarlige Antal, 

i de sidste Decennier. 

Tallene i sidste Rubrik vise, at de directløbende Kometer 

meget nær udgjøre Halvparten af det samlede Antal; kun i den 

sidste Periode var der netop dobbelt saamange retrograde som 

directe. Af samtlige her betragtede 210 Kometer vare 112 retro- 

grade og 98 directgaaende. 

I en i 1878 i ,Archiv for Mathematik og Naturvidenskab* trykt 

Afhandling om Zodiakallyset har jeg forudsat som noget, der 

fulgte af sig selv, at Kometer med stor Inclination fortrinsvis 

vilde kunne slippe ubemærket forbi, og at dette var Grunden til, 

at der blandt de hidtil bekjendte Kometers Inclinationer er noget 

flere smaa, end man skulde vente, ifald Banerne ere jevnt fordelte 

iRummet. Efter imidlertid at have sect Referatet af Prof. Newtons 

Afhandling, hvori han siger, at han ikke har kunnet finde nogen 

Grund til en saadan Antagelse, og hvori han derfor søger at for- 

klare den nævnte Kjendsgjerning paa en anden Maade, har jeg 

troet at burde meddele ovenstaaende Tal, der formentlig tale til 

Gunst for min Mening. 

3. Kjerulf fremlagde endel gjennem Dr. 0. J. Broch fra 

Hr. Feil i Paris til Mineralkabinettet som Gave hidsendte kunstigt 

fremstillede Mineralier, Rubin o. fl., i smaa, kjendelige Krystaller. 

Til Sammenligning fremlagdes Topas, som kunde ridses med den 

kunstige røde Rubin. 

4. Bjerknes og Schiøtz fortsatte de af dem i Forening 

udførte Experimenter. 

Den 21de Februar.  Almindeligt Møde. 

1. Lieblein meddelte Fortsættelse og Slutning af den i 

Mødet den 24de Januar forelagte Afhandling. 

2. Bjerknes forelæste to det franske Akademi under 27de 

Januar og 10de Februar forelagte Meddelelser, betitlede ,Hydro- 
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elektricitet og Hydromas. :sme, analytiske Resultater og experi- 

mentelle Resultater.* 

Han gav dernæst en Udsigt over Experimenternes Gang, navn- 

lig deres Fremskridt fra Vaaren 1878. I Forbindelse med Prof. 

Schiøtz, sin Meddeltager ved disse Forsøg, modtog han ved dette 

Tidspunkt gjennem det academiske Collegium en Gave af 1200 

Kroner for at lønne en Assistent til dette Foretagendes videre 

Fremme. Da Forsøgene ved indeværende Aars Begyndelse for et 

vigtigt Hovedafsnit vare heldigt gjennemførte, udbad han sig og 

erholdt Tilladelse til at faa den ubekjendte Givers Navn meddelt 

og offentliggjort, samt at denne vilde overvære dette Møde. Han 

frembar nu til Giveren, Grosserer A. Kiær, paa egne og Prof. 

Schiøtz's Vegne og under Selskabets livlige Tilslutning sin ærbø- 

dige Tak. 

Bjerknes og Schiøtz gjentog derefter Forsøgene fra det 

nærmest forudgaaende mathematisk-naturvidenskabelige Møde og 

foreviste endel af de tidligere benyttede Apparater. 

3. Monrad forelagde en Afhandling af Dr. E. F. B. Horn: 

,Ét nyt Symbol". Afhandlingen besluttedes sendt Monrad og 

og Lyng til Bedømmelse. 

4. Collett forelagde en Afhandling: ,Meddelser om Norges 

Fiske 1875—1878* (trykt som No. 1). 

5. Collett forelagde en Afhandling af Cand. W. M. Schøyen: 

, Supplement til Siebkes Enumeratio insectorum Norvegicorum Fasc. 

I & 11" (trykt som No. 3) og en Afhandling af Conservator J. 

Sparre Schneider: ,Entomologiske Undersøgelser i Søndre 

Bergenhus Amt* (trykt som No. 2). 

Den 7de Marls. Philosophisk-historisk Classe. 

1. Lieblein meddelte : 

Den italienske Ægyptolog E. Schiaparelli siger i sin ny- 

1 udgivne ,I1 libro dei funerali* S. 10 om de to Prestetitler 

VAD AN HE Amiyentt og + NG b | Gå And 

8 furono trovati finora in verun altro testo.* Dette er neppe 
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 rigtigt. Den første Titel findes i min Dictionnaire des noms 

No. 1062, skrevet -- dl Amiyent, og den anden findes samme- 

steds No. 1050, 1052 (ti Gange), 1061 (fire Gange), 1070, 1080, 

1122. 1188, 1236, 1247, 1255 og 1279 under Formen JH Amuiasi. 

2. Caspari paaviste med Hensyn til Ordet öv.o0vstog, som 

forudsattes i Rufins Oversættelse af et Origenes tillagt Skrift mod 

Gnostikerne, at dette Ords Forekomst ikke talte imod, at Skrit- 

tet var forfattet før det nicænske Concilium, idet Udtrykket og 

Begrebet allerede var i Brug hos de ældre alexandrinske Theolo- 

ger af Origenes's Skole i Midten af 3die Aarh. 

3. G Stormgjorde oymærksom paa et Haandskrift af Lands- 

loven i Linkøpings Bibliotbek, der indeholder en Oversættelse eller 

Bearbeidelse af Landsloven, der siges udført efter Lensherren paa 

Akershus Erik Gyldenstiernes Befaling (1532—36) ved Hjelp af 4 

Lagmænd, og saaledes er ældre end nogen hidtil kjendt Lovover- 

sættelse; han udtalte Formodningen om, at flere af de saakaldte 

Lovoversættelser fra 16de Aarhundrede vilde vise sig at være Af- 

skrifter af denne. 

Den 21de Marits. Mathematisk-naturvidenskabelig Classe. 

1. C.M. Guldberg meddelte Resultaterne af et af ham og 

Waage udført Arbeide over den chemiske Affinitet, hvori er paa- 

vist, at faste, flydende og gasformede Stoffer følge de samme Love 

med Hensyn til den chemiske Massevirkning (trykt som No. 4). 

2. Collett gav en kort Oversigt over den af ham i forrige 

Møde fremlagte ichthyologiske Afhandling og omtalte nærmere 6 

for den norske Fauna nye Arter. 

Den 4de April. Almindeligt Møde. 

1. Dahl meddelte Oplysninger om Lungesvindsots Optræden 

i Norge og forelagde et Kart, der viste denne Sygdoms relative 

Hyppighed i de forskjellige Landsdele efter de for Aarene 1868— 

1876 foreliggende Opgaver. Dernæst behandledes nogle Spørgs- 
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maal vedkommende Sygdommens Aarsagsforhold med særligt Hen- 

syn til de paa Kartet fremtrædende lokale Forskjelligheder, og til 

Slutning belystes Tilstanden i denne Henseende i Norge sammen- 

lignet med andre Lande, hvilken Tilstand betegnedes som temme- 

lig ugunstig, naar Befolkningens Tyndhed toges med i Betragtningen. 

2. Hiortdahl forelagde en Afhandling om nogle Forbindel- 

ser af de organiske Tinradikaler (trykt som No. 6). 

3. Bjerknes og Schiøtz paaviste ved Experiment, hvor- 

ledes i Vand indesluttede oscillerende Legemer frembringe dreiende 

Bevægelser, naar det enes Oscillationsretning falder langs med For- 

bindelseslinien, det andets er derpaa lodret. Lignende Fænomener 

fremkomme, naar det førstnævnte Legeme ombyttes med et pui- 

serende. Disse Dreininger ere modsat analoge med Dreiningerne 

af to Magneter, hvis Axeretninger ere indbyrdes lodrette mod hin- 

anden. 

4. I Selskabet indvoteredes Høiesteretsadvokat Johannes 

Bergh, Professor Bb. Getz, Professor Ebbe Hertzberg og As- 

sessor Dr. Oscar Platou. 

Den ISde April.  Philosophisk-historisk Classe. 

Il. Schjøtt foredrog om de atheniske Symmorier og paavi- 

ste, at den Reform, som Demosthenes heri fik indført i 339, be- 

stod i, at Symmorierne løsreves fra Fylerne, eller at Krigsrustnin- 

gen blev uafhængig af den kommunale Inddeling. 

2. Caspari omtalte et missale et sacramentarium Florenti- 

num fra 1lte eller Begyndelsen af 12te Aarh., som han havde fun- 

det 1866 paa det medicæiske Bibliothek i Florents; heri var en 

tractatus symboli, som han oplæste og kommenterede. Denne Tractat 

er yngre end Slutningen af 5te Aarhundrede, da den har benyttet 

Nicetas af Aquileia (7 480—85), men ældre end 9de Aarhundrede, 

da den ikke har den senere romerske Kirkes filioque. 

Foredraget foranledigede nogle Bemærkninger af Monrad og 

J. Storm. 
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Den 3die Mai.  Almindeligt Møde. 

1. Præses foredrog Aarsberetning: 

I Aarets Løb var af Medlemmerne leveret 41 Afhandlinger og 

mindre Meddelelser, hvorhos 5 Afhandlinger vare fremkomne fra 

Forfattere, der ikke vare Medlemmer af Selskabet (1 af disse se- 

nere taget tilbage af Forfatteren). Antallet af Medlemmer, der 

havde givet Meddelelser, var 20. Udgivet var: 1. Forhandlinger i 

1878 (221), Ark 8. med 8 Plancher). 2. Altitalische Studien von 

Sopbus Bugge (51/, Ark 8.). 3. Norske Oldsager i fremmede Mu- 

seer; en oplysende Fortegnelse af Ingvald Undset (12 Ark 4. med 

1 Planche og 54 Afbildninger i Texten). 4. On Magnets by 0. A. 

L. Pihl (8:/, Ark 8. med 6 Plancher og nogle Afbildninger i Tex- 

ten). Medlemmernes Antal var 93 indenlandske (hvoraf 13 uden- 

bys) og 7 udenlandske, tilsammen 100. Indvalgte vare i Aarets 

Løb 19 indenlandske Medlemmer. 

2. Lochmann gav en ved grafiske Fremstillinger illustreret 

Oversigt over Gangen og Udbredelsen af nogle epidemiske Syg- 

domme (Typhus, Skarlagensfeber, Lungebetændelse) i vort Land i 

de sidste 20 Aar, samt over Antallet af Angrebne og Døde af disse 

Sygdomme, og henpegede, efter at have givet en Oversigt over 

Epidemiologiens Udvikling, paa nogle af de Slutninger, der syntes 

at kunne drages af de hos os over saadanne Sygdomme gjorte 

Iagttagelser. 

3. Lieblein omhandlede de ved de sidste Aars Udgravnin- 

ger paa Cypern fundne Kunstgjenstande, der viste en mere eller 

mindre stærk Paavirkning af ægyptisk Kunst, og gjorde opmærk- 

som paa disse Funds sandsynlige Betydning for Opfattelsen af det 

historiske Forhold mellem græsk og ægyptisk Kunst. 

Dietrichson knyttede til dette Foredrag nogle Bemærknin- 

ger, der væsentlig gik ud paa at bestride Liebleins Opfattelse af 

et Par af de af ham behandlede Monumenter som ægyptiserende 

og de deraf dragne Slutninger med Hensyn til den græske Kunsts 

Sammenhæng med den ægyptiske. 
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Hertil repliceredes at Lieblein. Repliken, der efter Talerens 

Ønske i sin Helhed indtoges i Protokollen, var saalydende: 

sJeg har blot villet paapege Fakta, uden at sige noget be- 

stemt om, hvilken Indflydelse den ægyptiske Kunst kan have havt 

paa den græske. Jeg kan dog ikke negte for, at det forekommer 

mig, at det vilde være en slet Oekonomi i Verdenshusholdningen, 

eller i Verdenshistorien, om en flertusindaarig Udvikling skulde — 

gaa tilspilde, og en saadan sporløs Forsvinden forekommer mig 

endog umulig, naar, som her, en gammel, langt fremskreden QCivi- 

lisation kommer i umiddelbar Contact med et endnu uudviklet, men 

begavet, ungdomsfriskt Folk. Det tør vel i ethvert Fald ikke be- 

negtes, at Grækerne have modtaget Impulser, Ideer, som i Archi- 

tekturen, saaledes ogsaa i Skulpturen, fra Ægypterne, og at de med 

Hensyn til Formen idetmindste kan have lært, hvordan den ikke 

skulde være. Dog det faar være dermed, som det vil. Naar man 

blot i den græske Kunsthistorie tager Hensyn til de nye Fakta, 

som Archæologien har paavist, og det tror jeg man bør, saa kom- 

mer det ikke saameget an paa den individuelle Opfatning af disse 

Faktas større eller mindre Betydning; Opfatningen vexler nemlig 

ofte med Tiderne, med Skolerne, med Moderne.* 

Den 16de Mai. Mathematisk-naturvidenskabelis Classe. 
hop) 

I. Lochmann fremstillede Forholdet mellem Næringsmidler 

og Lægemidler og søgte at paavise, hvor vanskeligt disse Stoffer 

kunne skarpt adskilles. Han meddelte nogle Ilagttagelser, der 

henvise til en større Overensstemmelse end før antaget. 

2. Bjerknes holdt et Foredrag om de hydrodynamiske Be- 

vægelsesligninger, der ligge til Grund for de foreviste Forsøg, 

samt om Betydningen af deres enkelte Dele, naar til en billedlig 

Forklaring af disse overføres Forestillinger fra Physiken. - 

Den 30te Mai. Philosophisk-historisk Classe. 

1. S. Bugge paaviste i Tilslutning til Sievers, at i de gamle 

norsk-islandske Versemaal Stavelsemaal og Kvantitet var temme- 

lig gjennemgribende, og at disse Grundsætninger havde stor Be- 

JE PE 
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tydning for Bearbeidelsen af de gamle Digtes Text og Bestemmelsen 

af deres Tidsalder. 

2. Bang gjennemgik Beretningerne om Apostelen Jakobs 

Martyrium og paaviste, at Josephus's Fremstilling maatte foretræk- 

kes for Hegesippos's, der røbede Indflydelse fra 2det Aarhundre- 

des Tradition. 

3. G.Storm gjennemgik de af Præsten Schrøter offentliggjorte 

» Færøiske Sagn* om Kong Sverre og paaviste deres Upaalidelighed. 

Foredraget foranledigede nogle Bemærkninger af Rygh. 

4. Y. Nielsen undersøgte det norske Rigsraads Stilling især 

under Kongerne Erik og Haakon Magnussøn. 

Den 6te Juni. Mathemalisk-naturvidenskabelig Classe. 

1. T. Dahll forelagde en Afhandling om Norvegium, et nyt 

tungt Metal (trykt som No. 5). 

2. Hiortdahl forelagde en Undersøgelse af æthersvovlsure 

Salte (trykt som No. 7). 

3. Collett omhandlede Asymmetrien i Uglernes Kranium. 

Den 19de September. Almindeligt Møde. 

1. Caspari meddelte Oplysninger om de fra Mechitaritklo- 

steret paa S. Lazaro i Venedig i 1878 efter en gammel armenisk 

- Oversættelse udgivne Fragmenter af Aristides's til Keiser Hadrian 

rettede Forsvarsskrift for Christendommen og paaviste de stærke 

Grunde, som tale for disse Fragmenters Egthed. 

2. I Selskabet indvoteredes Prof. Dr. med. P. L. Panum i 

Kjøbenhavn og Pastor Dr. phil. E. F. B. Horn, Horten. 

Den 3die Oktober. Philosophisk-historisk Classe. 

1. S. Bugge gjennemgik og fortolkede to Indskrifter 1 sabel- 

lisk Dialekt. 
2. G. Storm foredrog en Afhandling om den hellige Kong 

Haakon og Peder Syvs Psalterium (trykt som No. 11). 
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Den 17de Oktober. Mathematisk-naturvidenskabelig Classe. 

1. Esmark beskrev en ny Slægt og Art af Annelider, Fteo- 

nopsis geryonis, som opholder sig i Gjellehulerne hos en Krabbe 

(Geryon tridens, Kr.) fra Christianiafjorden, og som ernærer sig 

af de ved Søvandet i Gjellehulerne indførte Smaadyr. 

2. Fra S. Lie var indløbet en Meddelelse af 23de Septbr., 

sat det er lykkedes ham at bestemme Hovedtangentcurverne paa. 

en hvilkensomhelst Flade med constant Krumningsmaal*, og en 

Tillægs-Meddelelse af 27de Septbr., ,at det tillige er lykkedes ham 

at bestemme Krumningslinierne paa enhver Flade med constant 

Krumningsmaal. Man kan bringe Hovedtangenteurvernes Ligninger 

paa en saadan Form: u = Const., v == Const., at u & v = Const. er 

Ligningen for Krumningslinierne.* 

Lie udviklede i Mødet de i disse Meddelelser opstillede Sæt- 

ninger. 

3. Bjerknes anmeldte, at for de hydroelektriske og hydro- 

magnetiske Kræfters Vedkommende ogsaa saadanne Egenskaber 

gjenfindes, der ere analoge med de induktive, og at der saaledes 

existerer paa dette Felt en Art Paramagnetisme og Diamagnetisme. 

Han agtede nærmere at omhandle dette i det følgende almindelige 

Møde og oplyse det gjennem Experiment. 

4. Esmark meddelte nogle Bemærkninger om Søormen, der 

foranledigede en kort Diskussion mellem ham og Lochmann. 

5. Mohn gav Meddelelser om den sidste internationale Polar- 

konferents i Hamburg. 

Den 31te Oktober. Almindeligt Møde. 

1. Bjerknes paaviste, hvorledes ogsaa for de hydroelektri- 

ske og hydromagnetiske Kraftvirkningers Vedkommende Analogier 

gjenfindes til de paramagnetiske og diamagnetiske Fænomener. 

Foredraget ledsagedes af oplysende Experimenter. 

2. S. Rugge holdt et Foredrag om nordiske Gude- og Helte- 

sagns Oprindelse. Ffter at have paapeget, at en stor Del af de 

nordiske Myther, som vi lære at kjende gjennem de to Eddasam- 
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linger, ikke have noget Tilsvarende hos de beslægtede germanske 

Folk eller i de jafetiske Folks ældre Mytheverden, udviklede han 

en Opfattelse, hvorefter denne Del af de nordiske Myther i sit Stof 

var fremmed, Omformninger af Fortællinger og Digtninger, som heden- 

ske og halvhedenske Nordboer i Vesten havde hørt, dels paa Irsk, 

dels paa Engelsk, af Munke og Mænd, uddannede i Munkeskolen, 

og som havde sin Kilde, dels i den græsk-romerske, dels i den 

jødisk-christelige Kultur. Denne Anskuelse belystes dernæst først 

ved Anførelse af endel spredte Exempler uden nærmere Begrun- 

delse, derpaa ved udførligere Gjennemgaaelse af de væsentligste 

Træk af Mythen om Balder. 

3. I Selskabet indvoteredes Professor J. P. Weisse. 

Den 7de November.  Extraordinært almindeligt Møde. 

1. Rasch meddelte Oplysninger om $Østersfiskerierne paa 

Vestlandet og om de der gjorte Forsøg paa Østerskultur, specielt 

om de nylig begyndte i Ostraviktjernet i Stavanger Amt, hvilket Steds 

gunstige Betingelser for dette Foretagende nærmere udvikledes. 

2. Bang foredrog en Afhandling om Vøluspaa og de Sibyl- 

linske Orakler (trykt som No. 9). 

Den 14de November. Philosophisk-historisk Classe. 

1. Lyng behandlede Forholdet mellem den gamle Rationa- 

lisme og den moderne Atheisme. Ligeoverfor den almindelige Op- 

fatning, at den moderne Atheisme er den yderste Konsekvents af 

Rationalismen, vilde han hævde, at disse Retninger snarere ere 

Modsætninger; den moderne Vantro er først og fremst rettet mod 

Rationalismen. Den nye Retning udgaar fra et Omslag paa Lo- 

gikens Gebet; Rationalismens Logik var væsentlig distingverende, 

skillende væsentligt fra uvæsentligt; den spekulative Tænkning 

stræbte efter at erkjende den nødvendige Sammenhæng (sml. 

Naturvidenskaberne før og nu). Hovedbegreberne for Rationalis- 

men var Gud, Dyd og Udødelighed, medens den fornegtede Tre- 

enigheden og Forløsningen; den moderne Vantro fornegtede ikke 

blot disse, men Gud og Religion overhovedet. Rationalismen vilde 
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rense Gudsbegrebet for antropromorfistiske Tilsætninger; den mo- 

derne Vantro betragtede Personlighed (>: Bevidsthed) som umulig for 

det uendelige. Rationalismen negtede Miraklerne for at rense 

Begrebet ,Skabelse*; den moderne Vantro angreb selve dette Be- 

greb, hævdede, at dette stred mod Naturlove (Theorien om Kraf- 

tens Uforgjængelighed). Rationalismen vilde rense Begrebet , Dyd*, 

betegnede det som Svaghed, at Gud skulde tage Hensyn til For- 

soningen, til Bønner o.s. v., at dette var at lade sig lede af uved- 

kommende Motiver; den moderne Vantros Hovedanke var dels, at 

det forlanges, at man skal gjøre det gode, fordi Gud vil det, ikke 

fordi det er godt, dels at Begrebet strider mod Causalitetens Nød- 

vendighed. Rationalismen rensede Begrebet ,Udødelighed* ved at 

negte Kjødets Opstandelse, men anerkjendte evige Belønninger og 

Straffe; den moderne Vantro indvender dels, at Udødelighed som 

evig og fuldkommen Belønning eller Straf er umoralsk, fordi uret- 

færdig ligeoverfor endelige Forbrydelser eller endelige Fortjenester, 

dels at Forholdet mellem Sjæl og Legeme viser Umuligheden af 

en personlig Existents efter Døden. 

Foredraget foranledigede en Diskussion, hvori deltog Loch- 

mann, Lyng, Monrad og Bang. 

2. Y. Nielsen fremlagde en Afhandling om Raadmændene i 

de norske Kjøbstæder i Middelalderen (trykt som No. 13). 

3. Monrad fremlagde en Afhandling af Dr. Horn: ,Hvorvidt 

kan der gives nogen Definition af Sjælen?* (trykt som No. 16). 

4. G. Storm fremlagde en Afhandling om ,Haveloc den Dan- 

ske og Olav Kuaran* (trykt som No. 190). 

Den 2Sde November.  Mathematisk-naturvidenskabelig Classe. 

1. Hiortdahl meddelte Iagttagelser om Ammoniumbasernes 

Chromater (trykt som No. 12). 

2. Mohn fremlagde en af Hr. Sophus Tromholt i Bergen 

indsendt Afhandling om Nordlys og redegjorde for dens Indhold 

(Afhandlingen vil blive trykt i Forhandlingerne for 1880). 

Hertil knyttede Fearnley og Lochmann nogle Bemærk- 

ninger. 
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Den 12te December. Almindeligt Møde. 

1. G. Storm forelagde en Afhandling om Haandskrifter og 

Oversættelser af Magnus Lagabøters Love (trykt som No. 14). 

2. Fra Collett fremlagdes et Brev, hvorved han anmeldte 

en ichthyologisk Meddelelse: ,Thynnus peregrinus Coll. fra Chri- 

stianiafjorden er synonym med Pelamys unicolor Geoffr.* (trykt 

som No. 15). 

; 3. Rasch meddelte som Tillæg til de i forrige almindelige 

Møde givne Oplysninger om Ostraviktjernet flere senere gjorte Ob- 

servationer, navnlig om Vandets Temperatur og Saltholdighed. 

Til disse Observationer knyttede Mohn nogle forklarende 

Bemærkninger. | 

4. Monrad foredrog Bemærkninger om Kategorierne: det 

indre og det ydre. 

5. Y. Nielsen gav Meddelelser om de tydske Haandværks- 

laug i Bergen, tildels efter nye, i Libeck fundne Dokumenter. 

6. Valg foretoges paa Embedsmænd for 1880. 

Til Vicepræces valgtes Monrad. 

Til Secretær Rygh. 

Til Viceformand i den mathematisk-naturvidenskabelige Classe 

Mohn. 

Til Secretær i samme Classe Hiortdahl. 

Til Viceformand i den philosophisk-historiske Classe Caspari. 

Til Secretær i samme Classe Gustav Storm. 
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Gaver til Selskabets Bibliothek i 1879. 

Nordre Trondhjems Amtsformandskabs Forhandlinger 1878. 

Boletin del ministerio de fomento de la republica Mexicana III, 

47—52. 54—83. IV, 1—51. 53—67. 70—123. 

Ministerio de fomento de la republica Mexicana. Revista meteoro- 

logica mensual. Junio de 1878. 

Observatorio astronömico central. Determinacion de la longitud 

del péndulo de segundos y de la gravedad en Mexico por Fr. 

Jimenez y L. Fernandez. 1878-—79. 

Anales de la sociedad cientitica Argentina. VI, 6. VII, 5. 

Verhandlungen des naturhistorisch-medicinischen Vereins zu Heidel- 

berg. Neue Folge. II, 3. 

Bulletin of the Museum of comparative zoölogy at Harvard college, 

Cambridge, Mass. V, 7—39. 

Annual report of the curator of the museum of comparative z0ö- 

logy at Harvard college for 1877—78. (Cambridge. 

O. S. Jensen, Turbellarier ved Norges Vestkyst. Bergen 1878. 

Smithsonian miscellaneous collections. 301. 

Transactions of the Wisconsin academy of sciences, arts and let- 

ters. III 

Norges officielle Statistik. Resultatet af Folketællingen i Norge i 

Januar 1876. Hft. 1—2. 

Bulletin of the U. S. geological and geographical survey of the 

territones I No:2. MN ør 3: £ Vi mr 

Report of the U. S. geological survey of the territories. VII. 

U. S. geol. survey of the territories.  Miscellaneous publications. 

Nr. 11. Birds of the Colorado valley by E. Coues. Part I. 

First annual report of the U. S. entomological commission for the 

year 1877. 

Tenth annual report of the U. S. geol. and geogr. survey of the 

territories. 

Catalogue of the publications of the U. S. geol. and geogr. survey 

of the territories. Third edition. 
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Report of the commissioner of agriculture. for the year 1877. 

Washington 1877. 

U. S. geol. and geogr. survey of the territories. Illustrations of 

eretaceous and tertiary plants of the western territories of 

the: U..:5. 

Annual report of the board of regents of tbe Smithsonian Institu- 

tion for the year 1877. Washington. 

Proceedings of the american academy of arts and sciences. New 

series. VII. Boston. 

Proceedings of the California academy of sciences. VI. 

Norsk Lovtidende. Ilste Afd. 1879, No. 3—26. — 2den Afd. 1878, 

Hft. 2—4. 1879, Hft. 1. 
Oversigt over det kgl. Danske Videnskabernes Selskabs Forhand- 

linger 1878; No: 2.1(287911. 2: 

Det kgl. Danske Videnskabernes Selskabs Skrifter, femte Række. 

Naturvidenskabelig og mathematisk Afdeling. XII, 3. 4. 

Det philologisk-historiske Samfunds Mindeskrift i Anl. af dets 

25aarige Virksomhed 1854—1879. Kjøbenhavn. 

Festskrifter udgivne af Fakulteterne ved Kjøbenhavns Universitet 

i Anl. af Universitetets Firehundredeaarsfest Juni 1879. 5 

Hefter. 

Apercu sur Vorganisation de buniversité de Copenhague. 1878. 

Kjøbenhavns Universitets Retshistorie 1479—1879, af H. Matzen. 

2 Dele. Kjøbenhavn 1879. | 

Description des serres du jardin botanique de l'université de Copen- 

hague, parJ. C. Jacobsen et T. Rothe. Copenhague 1879. 

Preisschriften gekrönt und hg. von der fiirstlich Jablonowski'schen 

Gesellschaft zu Leipzig. XXI. 

Bulletino della societaå di scienze naturali ed economiche di Pa- 

lermo. No. i0—14. (1878—79). 

Giornale di scienze naturali ed economiche pubblicato per cura 

della soc. di sc. nat. ed. econ. di Palermo. XIII. 

The American journal of otology. Ed. byBlake. I, 1—4. 1879. 

New- York. 
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Proces-verbaux des séances de la société malacologique de Bel- 

gique. T. VII. 1878. 

Sitzungs-Berichte der Gesellschaft naturforschender Freunde zu 

Berlin. Jahrg. 1878. 

Mémoires de la société des sciences physiques et naturelles de 

Bordeaux. 2e série. T. III, 1. 

17. und 18. Bericht iiber die Thåtigkeit des Offenbacher Vereins 

fir Naturkunde, 

Revue de Philologie, de littérature et d”histoire anciennes. Nou- 

velle série. II, 4. 

Conférence littéraire et scientifique de Picardie. Statuts. Amiens 

1879. 

Acta horti Petropolitani. V, 2. VI, 1. 

Journal of the royal microscopical society. II, 2—4. London and 

Edinburgh. 

Bulletin de la société des amis des sciences naturelles de Rouen. 

Je série. 146 année. 1878. 16r semestre. 

Journal de I'école polytechnique. 450 cahier. T. XVIII. Paris. 

Connaissance des temps ou des mouvements célestes, pour l'an 

1880, publiée par le bureau des longitudes. Paris. 

Annuaire pour lan 1879, publié par le bureau des longitudes. 

Paris. 

Bureau des longitudes. Éphémérides des étoiles de culmination 

lunaire et de longitude pour 1879. Par M.M.Loewy. Paris. 

Détermination de la différence des longitudes entre Paris-Marseille 

et Alger-Marseille, par M. Loewy et M. Stephan. Paris 

1878. 

Sitzungsberichte der physikalisch-medicinischen Gesellschaft zu 

Wiirzburg fir das Gesellschaftsjahr 1878. 

Beretning om Tromsø Museums Virksomhed i Aaret 1878. 

Verhandlungen der k.-k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien. 

Bd. XXVIII. 

Jahresbericht des naturhistorischen Vereins von Wisconsin får das 

Jahr 1878—79. Milwaukee. 
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Bulletin météorologique mensuel de lobservatoire de Vuniversité 

d'Upsal. Vol. X. XI, 1—6. 

Archives Néerlandaises des sciences exactes et parese publiées 

par la société Hollandaise des sciences å Haarlem. XIII, 4,5. 

Archives du Musée Teyler. IV, 2—4. V, 1. Haarlem. 

Die Triangulation von Java ausgefilhrt vom Personal des geogra- 

phischen Dienstes in Niederlindisch Ost-Indien. 29. Abth. 

Haarlem. 

Indbydelsesskrift til den offentlige Examen ved Christiania Kathe- 

dralskole i 1879. 

Indbydelsesskrift til den offentlige examen i 1879 ved Molde latin- 

gymnasium og middelskole. 

Abhandlungen der königl. böhmischen Gesellschaft der Wissen- 

schaften. 5. Folge 15. Bd. — 6. Folge 9. Bd. 

Sitzungsbericte der königl. böhmischen Gesellschaft der Wissen- 

schaften in Prag. Jahrg. 1877. 1878. 

Jahresbericht der k. böhm. Ges. d. Wiss. ausg. am 9. Mai 1877; 

do. am 10. Mai 1878. 

Proceedings of the royal physical society. IV, p. 101—308. Edin- 

burgh 1878. 

Schleswig-Holsteinisches Museum vaterlåndischer Alterthiumer. 36. 

Bericht. Kiel 1879. 

Memorie dell'academia delle scienze dellIstituto di Bologna. Ser. 

ss. 
Rendiconto delle sessioni dell'accademia delle scienze dell'Istituto 

di Bologna. Anno academico 1878—79. 

Memorie del reale Istituto Lombardo di scienze e lettere. Classe 

di scienze matematiche e naturali. XIV, 2. 

Reale Istituto Lombardo di scienze e lettere. Rendiconti. Ser. 2. 

Vol. XI. 

Verhandlungen des naturhistorisceh-medicinischen Vereins zu Hei- 

delberg. Neue Folge. II, 4. 

Mittheilungen der deutschen Gesellschaft fir Natur- und Völker- 

kunde Ostasiens. 18. Hft. Yokohama. 
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Publications de institut royal grand-ducal de Luxembourg. Sec- 

tion des sciences naturelles. T. XVIL 

Verhandlungen des mnaturhistorischen Vereines der preussischen 

Rheinlande und Westfalens. 36. Jahrg. 1. Hålfte. Bonn. 

Proceedings of the academy of natural sciences of Philadelphia. 1878. 

Bulletin of the Minnesota academy of natural sciences for 1877. 

Minneapolis. 

Heurtley, the Athanasian creed: reasons for rejecting Mr. Ffoul- 

kes”s theory as to its age and author. Oxford 1872. 

Overenskomster med fremmede Stater, udgivne i forudskikkede 

Aftryk af Norsk Lovtidendes 2den Afdeling. No. 1.2. 

Dr. Th. Kjerulf, Udsigt over det sydlige Norges Geologi. - Chri- 

stiania 1879. Med Atlas. 

Storthings-Efterretninger 1814—1833. Udgivet efter offentlig For- 

anstaltning. II, 9—11. III, 1—4. 

Ch. Pickering, chronological history of plants: mans record of 

his own existence illustrated through their names, uses and 

companionship. Boston 1879. 

S. Tromholt, Stjernekarter til:Brug ved Nordlysiagttagelser. Kon- 

struerede og udgivne paa Foranledning af det meteorologiske 

Institut i Kristiania. Bergen 1879. 

Forklaringer til Kongeriget Norges Statsregnskab for 1878 lste 

Halvaar. Christiania 1879. 

D. Tommasi, sur la non existence de Vhydrogene naissant.  Pre- 

miére partie. Florence 1879. 

D. Tommasi, sulla non esistenza dell” idrogena nascente. Parte 

quinta. Firenze 1879. 

H. Handelmann, antiquarische Miscellen. (Separataftryk). 

Al-Mufassal, opus de re grammatica Arabum auctore Abu'l-Kåsim 

Mahmid bin Omar Zamachschario. Ed. J. P. Broch. 

Editio altera. Christianiae 1879. 

Dr. P. L. Panum, til Opklaring af nogle Misforstaaelser angaaende 

Vivisektionen og Dyrebeskyttelsen i Danmark. Kjøbenhavn 1879. 

— — orienterende Oplysninger om Dyrplageri ved Dyrenes Be- 

NJ SP 
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nyttelse og om Menneskeplageri ved Dyrenes Beskyttelse. 

Kjøbenhavn 1879. 

Dr. P. L. Panum, de naturvidenskabelige og de lægevidenska- 

belige Anstalters Udvikling i den nyere og nyeste Tid i Ud- 

landet og her hjemme. Kjøbenhavn 1879. 

Alexii I Comneni Romanorum imperatoris ad Robertum I Flan- 

driae comitem epistola spuria. Genevae 1879. 

Rygh, faste fornlevninger og oldsagfund i Nordre Throndhjems 

Amt. Throndhjem 1879. 

A. E. Foote, the naturalist”s agency catalogue. Part first: mine- 

rals. Philadelphia 1876. 

— the naturalist's leisure hour and monthly bulletin. II, no. 

FONT no 2. 
N. Saenz, contribuciones al estudio geognostico de una seccion 

de la cordillera oriental. Bogota 1878. 
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I Bindet for 1878 staar i Oversigten over Forhandlinge 

S.5L. 2 £. 0.: ,vatikamske Spot-Crucifir*; skal være: , 
tinske Spot-Crucifiz*. 5 
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